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1. Inledande kapitel  

1.1 Inledning 
I Botkyrka kommun startades redan 1981 ett forntidsprojekt som skulle komma att mynna ut i 
vad som idag drivs som en järnåldersverksamhet. Byn heter Hogslaby - vilket är platsens 
historiska namn - och är knuten till den folkparkslika Hågelbyparken. Parken ägs av 
kommunen, men drivs av Hågelbyparken AB och fungerar som folkpark, konferenscentrum 
och restaurang. Hågelby är ett naturskönt område med ett omfattande kulturlandskap, så som 
verksamt jordbruk och flertalet fornlämningar. Mänsklig aktivitet i området går att finna från 
bronsålder fram till i dag.  
 
Själva järnåldersbyn består av ett antal mindre järnålderslika hus vilka är byggda i en lite 
inramad grässlänt ned mot vattnet. Trotts anslutningen till parken, så ingår inte byn  i vare sig 
själva parkanläggningen eller dess verksamhet. Byns verksamhet riktar sig i stället mot alla 
skolor i Botkyrka kommun för att användas som komplement till deras forntidsundervisning. 
Alla klasser i kommunen bjuds in att delta i forntidsundervisningen, en för tredje och  
fjärdeklasser utformad programverksamhet sträckt över en och en halv dag.  
 
Från och med 2005 erbjuds klasserna gratis undervisning under dessa dagar, dock med 
möjlighet att själva så för eventuella tillägg till den ordinarie programverksamhet. För att 
möjliggöra det fria besöket har Barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med Kultur- 
och fritidsförvaltningen, valt att gå in och finansiera verksamheten för att om möjligt få alla 
skolor att delta i forntidsundervisningen vid Hogslaby. Att besöka byn har på vissa skolor 
blivit en tradition och klasserna har tidigare själva samlat in pengar som till en klassresa 
eftersom besöket då bekostades av de deltagande klasserna.  
 
Dag ett består av en halvdag där barnen får en teoretisk anknytning till forntiden i stort och 
gör en rundvandring där barnen besöker fornlämningar i området. Dag två är själva 
lägerskolan som är knuten till järnåldersbyn, här är det tänkt att barnen skall få kunskap och 
intresse genom att praktiskt utföra olika former av aktiviteter associerade med forntiden, så 
som att smida järn och laga mat.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt övergripande syfte med uppsatsen är att diskutera verksamheten i Hogslaby samt hur 
denna svarar mot Botkyrka kommuns syften och mål med byn. Jag avser även ge förslag på 
hur byn skall kunna utvecklas genom att jämföra den med andra exempel på 
upplevelsepedagogik för barn.  Att ta reda på vilka konkreta syften och mål som Botkyrka 
kommun har med Hogslaby järnåldersby är därför angeläget.  
 
Utifrån detta kommer jag sedan att väga kommunens mål och syften gentemot den faktiska 
verksamhet som i dag bedrivs. Detta i första hand för att undersöka om byn uppfyller de krav 
som målen och syftena ställer. Parallellt med byns uttalade syften och målsättningar, frågar 
jag mig dessutom om det kan finna andra möjliga syften. Kan det finnas syften med en 
järnåldersby som man från kommunens sida har förbisetts eller valts bort?  
 
Genom att jämföra den befintliga verksamheten med andra parallella verksamheter hoppas jag 
kunna se Hogslaby järnåldersby i ett större sammanhang där det både kan finna paralleller och 
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utvecklingsmöjligheter.  Jag är intresserad av att jämföra Hogslaby med verksamheter som 
uttalat arbetat efter pedagogiska metoder och även aktivt försökt konkretisera upplevelsen 
som undervisningsmedel.  

1.2.1 Frågeställningar 
- Vilka syften och mål har Botkyrka kommun i dag med drivandet av järnåldersbyn 

Hogslaby? 
- Uppfyller verksamheten i byn dessa syften och mål? Om nej, hur skall byn utvecklas 

för att uppnå målen, finns det dessutom mål och syften som saknas i verksamheten? 
 

1.3 Teori och metodval 
Jag har valt att basera uppsatsen på ett antal olika metoder. Dels genom att ta del av 
verksamheten genom deltagande observation och dels genom intervjuer. Jag har även  
analyerat de utvärderingar och  dokument (framförallt rörande en eventuell utbyggnad av 
byn.som medarbetare på Botkyrka kommun själva sporadiskt har valt att spara.   För att få ett 
bredare perspektiv och för att se verksamheten i ett större sammanhang har jag även gjort en 
jämförande litteraturstudie parallellt med övrigt genomgånget material.  
 
Sammanförandet av dessa olika tillvägagångssätt uppfattade jag som nödvändigt då det rörde 
sig om en odokumenterad verksamhet som skulle sättas i ett större sammanhang. Att bara 
beskriva byns verksamhet skulle inte vara särskilt givande utan en parallell teoretisk 
diskussion rörande autenticitet och parallella projekts problem och brister. För att dessutom 
kunna se en utveckling behövdes det teoretiska resultatet av ett eller flera andra fungerande 
eller ickefungerande, men väldokumenterade liknande projekt.  
 
Valet av att använda upplevelsepedagogiken som den jämförande punkten gjordes för att det 
kändes som det var där byns verksamhet hade sin tyngdpunkt. Dessutom sett till andra 
fornbysprojekt förefaller de väldigt lika. Eftersom önskemålen kring kunskapsförmedlingen 
om forntiden i Hogslaby skulle nås genom upplevelse, kändes jämförandet med ett projekt 
som just syftade till upplevelse som ett bra val.  
 

1.4 Källkritik 
Den mesta litteratur som är skrivet rörande järnåldersbyar behandlar oftast själva 
byggnationerna. Varför och till vad byarna skall byggas, är ett sällan diskuterat tema. Allt 
som oftast återfinns känslan av att om vi bara bygger tillräckligt rätt så kommer inlevelse, 
upplevelse och pedagogik bara kasta sig över verksamheten och allt kommer att bli bra. 
Genom att bygga hus efter exakta mått och genom experimentell arkeologi ägnas hyllmetrar 
åt försök till vetenskaplig legitimering. För att nå frågor som rör sig utanför det 
naturvetenskapliga behandlandet av forntidsbyarna får man lov att röra sig utanför den 
arkeologiska litteraturen, med få undantag som till exempel Bodil Peterssons avhandling från 
2003.  
 
Det ökande intresset för upplevelsepedagogik är en påfallande synlig tendens inom den 
förmedlande kulturmiljövården.  Av denna orsak valde jag att -i stället för att söka 
referenspunkter och jämförande objekt inom ”fornbysvärlden” -  söka mig steget längre för att 
hitta en jämförbar pedagogisk verksamhet som kommit något längre i sin utveckling i 
användandet av upplevelsepedagogik.  
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Fig. 1. Hogslaby järnåldersby 
Foto: Ninni Westerlund, november 2005 

Projektet ”Magiska tidsresor för barn” vid Kalmar Länsmuseum visade sig vara intressant.  
Detta var understött av bidrag från stiftelser och ålagt att genomföra två nationella 
försöksverksamheter för att arbeta fram en gångbar upplevelsepedagogisk metod. Utöver 
projektets syften så var det väldokumenterat och under försöksverksamhetens gång pågick en 
kritisk granskning, utförd av två historiker och två pedagoger, samtliga utomstående och inte 
knutna till projektet.  
 
Att projektets egen utvärdering och beskrivning utmålade det som mycket välfungerande 
visade sig -efter att jag hade tagit del av den ”utomstående” granskningen - vara en något naiv 
åsikt.. Faktum visade enbart att Kalmar projektet var mycket representativt gentemot mina 
avsikter med Hogslaby, i det att de två projektens  problem faktiskt sammanföll. . Detta då 
vilja och intentioner inte alltid stämmer fullt överens med den faktiska verksamheten 
 
Att besöka byn var en naturlig del i uppsatsen, dessutom så kändes det enormt viktigt att delta 
i undervisningen. Det kändes också viktigt att ha någon form av litteraturgrund innan jag 
utförde ett observerande deltagande, för att över huvud taget veta vad jag skulle ”se efter”. 
Eftersom uppsatsarbetet tog sin start under höstterminen var inte ett besök aktuellt förrän 
några veckor in i arbetet. Det visade sig dock att 
efter som barnen besöker byn två gånger, merparten 
av skolorna redan haft sin introduktionsdag under 
vårterminen eller tidigt under höstterminen. Den 
chans som därför gavs mig att delta i halvdags 
undervisningen var en av de sista introduktionerna 
som skulle hållas under 2005. Oturligt nog hade ett 
missförstånd fått lärarna till klassen att inte ta med 
sig sina elever, så där stod jag med två oförstående 
lärare. De till Hogslaby knutna pedagogerna visade 
mig och de två lärarna vad de skulle ha visat 
barnen, men självklart så blev ”undervisningen” på 
ett helt annat plan och jag gick miste om att se 
barnens reaktioner kring de olika momenten. Även om jag fick förklarat för mig vad 
halvdagen var tänkt att innehålla så hade det varit spännande att kunna relatera intentionerna 
gentemot den faktiska verkligheten, något sam alltså gjort det omöjligt för mig att närmare 
granska den första halvdags verksamheten. Besöket i byn blev däremot mycket lyckat. Att jag 
förklarades som en gäst från en annan by och att jag hade ”inkorrekta” kläder gjorde att jag 
inte betraktades som samhörig med  Örn och Vige, de två forntidspedagogerna. Även om 
barnen var nyfikna på mig, vem och vad jag hette egentligen, så behandlade de mig som en 
klasskamrat snarare än en person som hörde hemma i byn. Just genom detta tror jag att jag 
lättare kunde smälta in utan att påverka verksamheten.  
 
Under genomgången av utvärderingsenkäterna upptäckte jag att deras utformning gör att den 
är mycket lätt att missförstå. Kolumnen med ”smiley gubbar” som det är menat att barnen 
skall rita i munnar på beroende på ”betyg” har oturligt nog hamnat med några centimeters 
förskjutning. Den översta frågan, som är placerad direkt under en rad av ”förklarande” 
smiley-gubbar, missas och besvaras därför sällan Resultatet av detta blir att smileysarna blir 
för många i slutändan, se bilaga 2. Något som barnen kompenserar med att låta raden ”För 
dem som stannar två dagar:” vara en fråga. Det förekommer barn som har uppmärksammat 
problemet och därför själva ritat in pilar från fråga till den smiley de har valt att använda för 
att svara på. Även vissa lärare, förvånansvärt få, har redan vid uppkopiering av enkäten till 
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barnen antingen själv låtit ritat dit pilar eller klämt in en ytterligare smiley ovanför den 
befintliga raden.  
 
Resultaten av enkäten är med andra ord en tolkningsfråga, problemet är ju att det i vissa fall är 
svårt att veta huruvida barnen har noterat förskjutningen i smileysarna, eller ej. Vad jag har 
gjort vid min tolkning är att eftersom vilka moment som kopplas samman är Kök-Trä och 
Järn-Textil, så kommer två av dessa moment att vara ifyllda som ej deltagna. Eftersom den 
antagna förskjutningen rör sig om en smiley, borde detta göra att det går att utläsa om det rör 
sig om en förskjutning i betygsättandet eller ej. Mitt tolkningssystem fungerar utmärkt på de 
klasser som har valt att besöka byn i en dag. De klasser som däremot valt att besöka byn 
under två dagar går det inte att utläsa på samma sätt, då det inte kommer att finnas en 
genomgående ”ej deltagit” markering i betygsraden. Under två dagar kommer nämligen 
barnen att ha hunnit med samtliga moment. Det förekommer dock inom dessa ”tvådagars 
utvärderingar” att lärarna har uppmärksammat förskjutningen och vidtagit åtgärder. Dessa 
utvärderingar blir då användbara, men i mitt fall bortvalda för att uppehålla någon form av 
konsekvens i användningsurvalet. Att göra en korrekt samman-ställning av samtliga 
inlämnade utvärderingar blir tyvärr en omöjlighet och jag har valt att bortse från de ej 
tolkningsbara klasserna och istället valt att se de tolkningsbara klasserna, endagarsbesöken, 
som en form av stickprovs exempel. Det bör påpekas att de nederst i enkäten lämnade 
kommentarer från eleverna angående bästa och sämsta upplevelsen i byn fortfarande skulle 
rent teoretiskt vara användbar, trots att betygskolumnen felar.   
 
Genom att ha besökt, gått igenom utvärderingarna och hunnit läsa in mig på en hel det 
litteratur, hade jag en bra grund att stå på när jag gjorde mina två officiella intervjuer. Genom 
att ställa några frågor som jag hade utarbetat innan, fick jag i gång två mycket bra och 
givande diskussioner vilka utmynnade i både ny fakta och möjligheten till ett större 
källmaterial i form av att Eva Jansson, kulturchef Botkyrka kommun, mindes att det fanns en 
del sparade papper och anteckningar från tiden innan Hogslabys tillkomst vid den plats byn 
ligger idag.  
 
Efter en hel del letande i gamla arkiv hittade Åsa Anderljung, kultursekreterare i Botkyrka 
kommun, och Eva Jansson, två stycken tidskriftssamlare, idag förvarade på Botkyrka 
kommun. I dessa fanns bland annat ett hopkok av sparade brev, utskick, kopior, funderingar, 
planer och önskemål om vad Hogslaby skulle byggas upp till. Det största problemet var att 
långt ifrån allt av materialet var daterat. Dag och månad fanns ofta, men inte år, något som 
troligtvis framstått som uppenbart när det skrevs, men absolut inte går att vara säker på i dag.  
 
Ett annat problem med materialet är att det tycks vara samlat under två tidsperioder, dels runt 
oktober-november 1981, dels innan verksamhetens flytt till Hågelby, ca 1988-1989. Vad som 
sker mellan dessa dokumenterade perioder i Trädgårdstorp (beskrivs vidare under kap. 3. 
Förmedling, under rubriken ”3.1 Hogslabys forntid”), Tullinge, finns ingen information om. 
Inte heller när själva flytten sker till Hågelbyparken och framförallt, varför de planer man har 
på bland annat diverse långhus, aldrig blir genomförda. Arkivering och dokumentation av den 
egna verksamheten har alltså ända från 1981 varit mycket knapphändig. ”Alla tiders 
Botkyrka”, 1981, finns det diverse tidnings utklipp ifrån med bristfälliga referensmöjligheter. 
Det är också i detta material de enda bilderna från verksamheten finns bevarade, då som sagt 
med dålig information om upphovsman, tidning och datum. 
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2. Bakgrund  

2.1 Mångkulturella Botkyrka  
Botkyrka kommun ligger i södra Storstockholmsområdet och utgörs av de tre tidigare 
socknarna Botkyrka, Grödinge och Salem (under åren 1974 till 1982) och tillhör Sörmland. 
Vilket ut gör en sammanlagd yta av 260 km2 , som sträcker sig från Mälaren i norr till Öster-
sjön i söder. 1981 utgjordes 20% av invånarna i kommunen av invandrare (Sundström 
1982:11), vilket i dag kan jämföras med en ökning till  nära en tredjedel, vilka har sina rötter i 
över 100 olika länder runt om i världen (http://www.botkyrka.se/omkommunen/kortafakta/).  
Kommunens landskap innefattar relativt höga bergsryggar med mellanliggande breda 
dalgångar och ett stort antal sjöar. Botkyrka anses vara en av Sörmlands äldsta kulturbygder 
och kommunen innehåller en bredd på sin bebyggelse från storstadsbebyggelse, villaområden 
till glesbygd innehållande ett idag produktivt jordbruk (Schützler 1996:7; Sundström 
1982:11).  
 
Genom omfattande undersökningar i kommunen anser man att kommunen varit en av de 
första platserna i Stockholmsområdet att befolkas och människor har verkat i området under 
minst 6000 år (Sundström 1982:25). Namnet Botkyrka härrör från tidig medeltid och har satts 
samman med sankt Botvid, martyren och skyddshelgonet. Botvid skall enligt legenden ha 
fötts på Hammarby gård, Botkyrka, av en hednisk familj, men efter en englandsresa omvänts 
och döpts. Legenden talar vidare om hans godhet bland annat genom friköp av trälar, 
omhändertaganden av de fattiga och om hans underverk. Botvid skall inte minst ha haft 
förmågan att locka med sig hela stim av fiskar. På kommunens vapen återfinns Botvid 
hållande i en fisk och en yxa, yxan med vilken han kom att bli dräpt (Sundström 1982:70-78).  
 
Flertalet herrgårdar runt om i kommunen vittnar om en svunnen ”storhet” i området. Genom 
historien har området alltså besuttits av allt ifrån bondehemman, frälsegods, egendomslösa 
statare till grevar och friherrar (Sundström 1982:125-126). Småföretagare dominerar i dag 
Botkyrkas näringsliv, något som vittnar om en kontinuitet från den gamla bruks- och 
hantverkstraditionen, även de småföretagare, som funnits inom kommunen (Sundström 
1982:169, 172, 180-185). Idag sker en stor satsning inom upplevelse, media och tv-spel på 
bland annat Botkyrka Mediacenter och Grafiskt Centrum i Tumba 
(http://www.botkyrka.se/omkommunen/kortafakta/2109.html). Det satsas även inom idrott 
och ungdomsklubbar (Sundström 1982:275). Botkyrka har i dagsläget 27 grundskolor och 42 
förskolor (http://www.botkyrka.se/edu/). 
 

2.2 Området kring Skrävsta – Hågelby 
Under vintern och våren 1985-86, genomfördes en kulturmiljöinventering på uppdrag av 
Botkyrka kommun. Målsättningen var att skapa en kunskapsöversikt över ett urval av miljöer 
för att kunna användas som underlag av kommunen vid bland annat planärenden och 
översiktliga fysiska planeringar. Kulturmiljöinventeringen skulle också fungera som grund till 
ett åtgärdsprogram för skydd och vård av intressanta kulturmiljöer. Förhoppningarna var även 
att sammanställningen skulle öka kunskapen om kulturmiljön i Botkyrka och därmed leda till 
insikt och förståelse för de kulturhistoriska värden som kommunen innehar (Mörkfors 1988:7-
8).  
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Fig. 2. Ungefärlig utsikt från den plats där hallbyggnaden i Skrävsta skall 
ha legat. Den långa dalgången som syns i bilden, ligger i öst västlig 
riktning och gör att hallen bör ha varit synlig 1,3km bort (Bratt 1999:27). 
Hågelbyparkens huvudbyggnader syns i högerkant.   
Foto: Ninni Westerlund, november 2005. 

Området kring Skrävsta-Hågelby kom att ingå i en egen, så kallad helhetsmiljö 6 (Bilaga 1). 
Denna kulturmiljöinventering innehöll inte en fullständig redovisning av alla kulturminnen 
eller kulturmiljöer i kommunen, utan enbart ett kraftigt reducerat urval. Tonvikten var vald att 
placeras på avgränsningar och beskrivningar av helhetsmiljöer, där alltså ett större område 
innehållande bland annat Hågelby och Skrävsta, ansågs bevarandevärt med sin kontinuitet 
från bronsålder till idag (Mörkfors 1988:9). Hågelbykomplexet ansågs utgöra en utifrån 
vetenskaplig syn, intressant utvecklingsmiljö. De mänskliga aktiviteterna i området sträcker 
sig från förhistoriska gravfält och boplatser till LM Ericssons 1900-tals anläggning. Dessutom 
ska, enligt rapporten, vägsträckningen vara säkert belagd från 1600-tal men även möjligtvis 
gå tillbaka så långt som till 1000-talet (Mörkfors 1988:68). För att se en komplett karta och 
redovisning av fornlämningar inom Skrävsta-Hågelby se bilaga 1. 
 
I området finns bland annat ett omfattande boplatskomplex RAÄ 108 (Riksantikvarieämbetet 
fornlämning nummer 108, i detta fall i Botkyrka socken), från yngre bronsålder och järnålder 
(Schützler 1996:4-8). Redan vid provundersökningen påträffades en terrasskant markerad av 
stenrader, vid undersökningen konstaterades där en husgrund. Huset som hade brunnit var ett 
treskeppigt långhus med inre takbärande stolpar och var ca 34 meter långt och 7-9 meter brett. 
Fynd av väggstolpar saknas helt och antingen har dessa inte varit jordfästa eller så har 
stenskoningen i terrasskanten fungerat som fundament eller stöd för väggarna (Schützler 
1996:18). 
 
1997 utfördes en delundersökning av en boplats intill gravfältet RAÄ 36 vid Skävsta gård. 
Anledningen var att kommunen hade planer på en ridhusanläggning. Undersökningarna 
visade att boplatsen var minst 17 000 kvm stor, sträckte sig söder ut från gravfältet och totalt 
undersöktes 67 anläggningar. De flesta var stolphål och 37 kunde knytas till två 
huskonstruktioner. Den ena byggnaden hade en oklar planlösning och hade eventuellt använts 
till hantverk och olika vardagssysslor. Den andra utgjordes av ett treskeppigt långhus med 
betydande storlek, ca 51 meter, och tolkad som en hallbyggnad (Bratt 1999:3). 
 
Den enda tidigare utgrävningar vid Skrävsta före 1999 ägde rum 1940 och utgjordes av 
förberedelser för uppförandet av den nya gårdsanläggningen. Vid detta tillfälle berördes bland 
annat fyra gravar på gravfältet RAÄ 36. En anläggning, nr 53, visade sig vara en gravhög med 
kärnröse under vilket en urna med brända ben påträffades. Brandlagret innehöll rikligt med 
ben och stora kolstycken men föremålen som uppkom visade sig vara så pass 
uppseendeväckande att denna grav (Bratt 1999:5) anses tillhör en av de praktfullaste i sitt slag 
från vendeltid i Sverige. Föremålen höll hög konstnärlig kvalitet och var i flera fall av guld. 
Svärdsknappen i guld med verroterie cloisonée inlägg anses vara en av de exklusivaste av sitt 
slag i landet. Utöver de 
statusföremål som bland 
annat svärdsknappen 
utgör, visar att den döde 
har varit utrustad med 
spjut och eventuellt även 
sköld. Datering efter 
svärds-knappen och 
karvsnitts-ornamentiken 
på ett av de 
djurhuvudformade brons-
beslagen, dateras graven 
till vendeltid, perioden 
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560/70-600 e kr (Bratt 1999:9-10). En datering som binder samman graven med den 
uppseendeväckande hallbyggnaden. Dessutom tyder byggnadens placering och orientering, på 
att den är menad att synas, snarare än att den är uppförd av praktiska syften (Bratt 1999:27). 
Den har med andra ord haft ett mer politiskt än funktionellt syfte. 
 
Sörmland är ett av de absolut fornborgstätaste områdena i Sverige, med över 300 st av 
Sveriges sammanlagda 1040 st. Det finns flera fornborgar i området kring Hågelby. 
Begreppet fornborg, kan vara missvisande och leda till en uppfattning om funktion i led med 
försvar, konflikt och andra oroligheter som skulle kunna föregå ett nödgat behov av en borg. 
Åsa Wall har som en självklar utgångspunkt i sin avhandling från 2003, att ifrågasätta 
fornborg som begrepp. Bland annat väljer Wall att använda begreppet hägnade berg, för de 
anläggningar som hon berör i sin avhandling (2003: 19-21) 
 
Fornborgen RAÄ 110 används delvis i forntidsundervisningen vid Hogslaby järnåldersby. 
Vad som dock inledningsvis bör poängteras är att fornborgen då sätts i ett samband med att 
vara tillflyktsort. Detta trots att forskningsfronten, skarpt ifrågasätter detta sammanhang. 
Fornborg RAÄ 110, uppvisar tecken på att murverket är av minst två helt skilda slag i 
anläggningen, något som ger indikationer på ett bruk i olika faser, genom två 
byggnadsskeden, men murverket är trots detta oansenligt och uppvisar inga tecken på att ha 
använts ur försvarssynpunkt (Wall 2003:86- 87). 
 
På grund av få undersökta hägnader på Södertörn är det brist på utgrävt material, och därför är 
datering egentligen omöjlig. Hypotetiskt dateras därför hägnaderna på morfologiska grunder. 
Inuti hägnaderna på Södertörn finns inga kulturlager eller några rester efter byggnader, 
anläggningarna innehåller enbart kala hällar och murverk som hägnar in en till synes helt tom 
plats (Wall 2003:66-67). Denna tomhet kan enligt Wall ses som en materielmanifestation i 
sig, ett uttryck för möten vilket även hägnadernas placeringar i landskapet skulle kunna tala 
för. I ett socialt perspektiv kan en tom plats antyda frånvaro av enskild territoriell dominans 
(Wall 2003:169).  
 
Det är mycket få hägnader som kan knytas till gårdar, även om man kan stöta på bosättningar 
i deras närhet. Boplatsen i Segersby (RAÄ 108), ligger nära att relateras till hägnad RAÄ 110. 
Men det finns inget med hägnaderna som kan associeras med gårdens värld (Wall 2003:167). 
 
Fynd och fornlämningar i området tyder på att bosättningen har rötter i åtminstone yngre 
bronsålder. Långhuset i Skrävsta är daterat till folkvandringstid- äldre vendeltid och skulle då 
kunna utgöra slutfasen i förändringen från rörlig/spridd bosättning till en mer stabil 
bebyggelse med en nära relation till gården, alltså det enskilda hushållets (Wall 2003:161-
162; Bratt 1999). De hägnade bergen förlorade sin betydelse då de rumsligt kom att hamna 
utanför den sociala gemenskapen(Wall 2003:168). Den betydelse och det behov som platsen 
hade tjänat blev överflödig i och med platser som Skrävsta kom att bli de sociala och rituella 
platserna i landskapet (Wall 2003:168). Det går dock inte att säga när den eventuella 
maktställning som hallen tyder på, ska ha infunnit sig. Även om den tar över fornborgens 
funktion i landskapet tycks hallen - eller den makt den representerar - i sin tur förlora sin 
ställning. Frånvaron av storhögar och runstenar ( det finns en runsten vid Hågelby, men Peter 
Bratt (1999:27) knyter inte denna till bostadskomplexet ) tyder på att Skrävsta har sjunkit i 
betydelse redan under vendeltide. Alltså under samma tid som det troligtvis anlades en 
stormannagård vid Norsborg, Hundhamra, i norra Botkyrka. Kanske gjorde detta att det inte 
fanns utrymme för ännu ett maktcentra i Skrävsta. 
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2.3 Forntidsbyar och upplevelse 
Under 80-90-talet löpte en våg över Sverige. Likt svampar en fuktig och varm höst, poppade 
forntidsbyar upp till synes över hela landet.  I många fall var det den naturvetenskapliga 
arkeologiska disciplinen som fick stå som förebild. Byggnader skulle vara korrekta och ha 
väldokumenterade förebilder, helst i närheten av själva rekonstruktionsplatsen. Men även 
glada amatörer grabbade glatt hammare och spik, för att bygga sin egen forntid Med hjälp av 
bland annat den experimentella arkeologin kunde nu plötsligt hela forntida miljöer byggas 
upp. Ett syfte var att öka kunskapen om det förflutna genom att testa tekniker i full skala.. 
Dessa miljöer ansågs också lämpliga för att inviga och hjälpa en intresserad allmänhet. 
Besökare skulle kunna få chansen att känna hur det ” verkligen kan ha varit i forntiden”.  
 
Alla var dock inte fullt lika imponerade av rekonstruktionsförsöken. Riksantikvarieämbetet 
arrangerade 1989 en konferens på temat ”Levandegörande arkeologi – hur och varför?”. 
Syftet var att reda ut begreppen kring levandegörande och förmedling, men diskussionerna 
gled successivt över till pajkastning, där Eketorp, en rekonstruerad flatmarksborg på Öland, 
fick stå som måltavla. Uppförandet av Eketorp uppfattades bland annat som ickevetenskaplig 
(Petersson 2003:219). 
 
Rekonstruktioner i denna skala skrämde vissa. Att levandegöra ansågs inbjuda till att 
rekonstruktören medvetet kunna blunda för att det presenterades omoraliska halvlögner. 
Frands Herschend (1990:20) anklagade rekonstruktörerna för att strunta i problemen och , 
legitimera dessa med ett påstått sökande efter ny kunskap. En kunskap som, enligt 
forntidsbyarnas företrädare, skulle vara omöjlig att nå inom de vetenskapliga ramarna.  Så 
länge det talas om att kunskap är målet så tycks alltså rekonstruera vara en alternativ väg att 
gå. Men för de samtida kritiska parterna, att se dessa, i deras ögon ”genvägar”, som annat än 
förledande för den okunniga allmänheten, tycks svårt.  
 
I linje med att det väljs att avstå från vissa delar av innehåll i rekonstruktioner tar Herschend 
upp att aldrig något annat än det fina ljuva livet tycks vara det enda som återges. Exempelvis 
skulle man enligt honom kunna utföra ett experiment i syftet att utröna den tidiga järnålderns 
offerseder. Man förstår dock direkt att den första rituella avrättningen och nedsänkningen i en 
mosse, hur väl denne än omges av djupintervjuer och mätinstrument, skulle väcka uppseende. 
Ett uppseende som skulle hota experimentets vetenskapliga värde. ”Detta beror egentligen på 
att förhistorien inte är något att önska sig åter. Det var en vidrig tid” (Herschend 1990:20-21). 
 
Jag tycker definitivt att han har en poäng i det att han ser att man väljer att avstå från att 
rekonstruera vissa saker. Bodil Petersson beskriver dessutom problemen med att 
schablonartade uppfattningar för olika tidsperioder gör att dessa skildras på för tiden ett 
likartat sätt, men de olika tiderna följer olika teman. Teman som tycks svåra att ifrågasätta. 
Stenåldern återger den lycklige vilden, bronsåldern fokuserar på religion och ritualer medan 
järnåldern blir en annorlunda vardag lämpad för barn och barnfamiljer (Petersson 2003:302, 
310). Det är de delar i förhistorien som passar in på användbara punkter i dag, t.ex. 
gemenskap och värnande om naturen, som plockas fram för att återges. Men är det inte så att 
det ytterst skall vara syftet med rekonstruktionen som skall styra utförligheten och innehållet? 
Här kommer vi in på dessa hus och byars största problem, vad skall man ha dem till när de är 
färdiga? 
 
En vanlig anklagelse som riktas mot rekonstruktioner, utöver vetenskaplig korrekthet vad det 
gäller problem som takstolar och inredning och liknande, är att deras bild av det förflutna blir 
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så definitiv. Den tredimensionella formen för framställning etsar sig fast i betraktarens minne 
och blir något av en bestående och outplånlig sanning, hur hypotetisk presentationen än är 
(Petersson 2003:218-219). Just därför har rekonstruktionen under de senaste årtiondena 
kommit att få en större betydelse för den generella bilden och uppfattningen av det förflutna 
(Petersson 2003:13). Bilden som visas i byn blir en verklighet och följer med betraktaren 
hem. Att presentera rätt bild för att missförstånd inte skall uppstå har därför blivit allt mer 
omdiskuterat. Men vad är rätt och vad är fel när vad man egentligen i princip känner till om 
husen är vad som fanns från marken och nedåt? 
 

2.4 Autenticitetens magi 
Den sedan några år pågående debatten kring rekonstruktioner handlar om autenticitetens 
varande och icke varande. Autenticitet för vem och i vilken bemärkelse? Om byarna nu 
byggdes upp i ett annat syfte och för att fungera i en helt annan funktion än den verksamhet 
som nu är etablerad där, hur skall man då anpassa sig till situationen? Visst byggs det hus och 
andra rekonstruktioner fortfarande, själv passerar jag det pågående projektet att bygga upp 
och levandegöra Jarla Bankes bro i Täby var och varannan dag. Men anpassas dessa nya 
rekonstruktioner efter det syfte som de skall komma att ha?  
 
När något antas var äkta, ingår det plötsligt i en sfär där det förknippas med en känsla av i 
detta fall det förflutna. Genom objektet upprättas direktkontakt med historien, dess händelser 
eller dess personligheter, historien känns närvarande. Objektet i detta fall kan vara ett 
landskap, en byggnad eller ett föremål i en monter, det viktiga är inte formen eller 
omfattningen utan den tillskrivna autenticiteten vilken alltså förmedlar känslan. Det räcker 
dessutom i vissa fall att tro att något är äkta, för att känslan av kontakt skall uppstå. 
Autenticitet skapas alltså utanför objektet i sig, det är något som betraktaren eller brukaren 
tillskriver det. Känslan av äkthet skapas i sin kontext, tingen tillskrivs funktion som reliker 
vilka för oss i kontakt med det förflutna (Petersson 2003:248-249). Med andra ord så när det 
talas om klädernas betydelse i upplevelsen av en annan tid, så rör det sig om att dessa 
fungerar extra bra som direktlänk i det sammanhanget som vi kallar för upplevelsedagar. 
Kläder kan jämföras med vissa andra föremål som förbises och på ett sätt kan uppfattas som 
onödiga i det att de inte fungerar som reliker, direktlänkar eller trigger knappar. Dessa 
föremål tillför alltså inte inlevelse.  
 
Jag anser att genom att det finns föremål som uppfattas som oviktiga, eftersom de inte tillför 
något, så borde man kunna se korrekt autenticitet i forntidsbyars sammanhang, som oviktigt. 
Det är en sak att diskutera autenticitetens möjligheter. Men finns det ett behov av den utanför 
arkeologin, eller ämnesauktoritetens trånga värld som tillfället förknippas med? Att arbeta 
med experimentell arkeologi kan rättfärdiga en strävan efter autenticitet, men i fall som 
Hogslaby där barn skall undervisas, bör man istället kartlägga vad som ökar inlevelsen, 
istället för att sträva efter en autentisk järnålders miljö.  
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  Forntidsbyggnader och byar i Sverige  
    
 Medeltid   
      Byggnad/by 9st  
 Vikingatid   
      Byggnad/by 15st  
 Järnålder osp.   
      Byggnad/by 6st  
      Byggnad/by äldre järnålder 1st  
      Byggnad/by yngre järnålder 1st  

 
     Byggnad/by yngre järnålder-
medeltid 1st  

 Folkvandringstid   
      Byggnad/by 1st  
 Bronsålder   
      Byggnad/by 2st  
 Stenålder   
      Byggnad/by 10st  
 Ospecificerat   

 
     Hus/by 
Sten+brons+järn(+vikingatid) 1st  

      Byggnad/by viking-medeltid 1st  
      Forntidshus 1st  
 Samtliga byggnader/byar 49st   
    

 
Fig. 3. Tabellen visar antalet fornbyar samt deras fördelning 
över de olika återgivna tiderna. Informationen som legat 
tillgrund för tabellen återfinns i Petersson (2003:430-437). 
Sammanställning: Ninni Westerlund. 

2.5 Sveriges forntidsbyar 
Eftersom definitionen by kan vara 
något flytande har jag valt att lista, fig 
nr 3, samtliga rekonstruerade 
byggnader, vilka enligt Bodil 
Petersson (2003:137-430) finns i 
Sverige. Peterssons lista innefattar vad 
hon klassar som rekonstruktioner, 
vilket gör att min lista här även 
innefattar enstaka byggnader, men jag 
har skiljt ut alla andra sorters 
rekonstruktioner som tex. båtar, 
historiska marknader och tornerspel. 
Att skilja på platser med enstaka 
byggnader och hela byar visade sig 
svårt och därför lät jag de enstaka 
byggnaderna ingå då liknande 
aktiviteter i vissa fall pågår och går att 
knyta till enstaka hus som till hela 
byar.   
 
I tabellen till höger listas alltså inte 
antal byggnader, utan antalet platser 
där en eller fler byggnader finns. 
Tabellen visar också hur de 49 
platserna som finns i Sverige, är 
spridda över olika tidsperioder. Klart 
mest representerad är just järnåldern, 
där specifikt vikingatid står för 15 av 
sammanlagt 24 byar.  
 
Trots att vikingatiden är den kortaste av de historiska och förhistoriska tidsperioder, är det 
denna tid som överlägset flest rekonstruktioner, inte bara husrekonstruktioner, är knuten till. 
Tiden är inbjudande, populär och rekonstruktören och återskaparen tolkar utan problem in sin 
egen uppfattning av perioden (Petersson 2003:326) 
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Fig. 4. Bild på ett av husen byggdes i Hallunda. Okänd 
upphovsman, funnen i dokument samlare, Botkyrka kommun. 

3. Förmedling 

3.1 Hogslabys forntid 
”Dags att upptäcka Botkyrka” (Söderposten 1981-10-7). Den 5 oktober 1981 gick startskottet 
projektet ”Alla tiders Botkyrka” igång där skolelever, lärare och arkeologer byggde boplatser 
från sten- brons- och järnålder (Söderposten 1981-09-30). Projektet var tänkt att hjälpa 
gammal som ung att upptäcka den egna kommunens historia. ”Har man kunskap om historien 
då förstår man också nuet”, menade projektet, förståelsen skulle infinna sig genom delaktighet 
och chanser för att prova på aktiviteter från äldre tider (Kommunaktuellt 1981-10-22). 
Stenåldersbyn skulle byggas i Tullinge, bronsåldersbyn i Hallunda och järnåldersbyn i 
Hågelby (Aftonbladet 1981-09-30). 
 
Det är ju just under 80-talet som fornbyar börjar uppmärksammas inte minst i media. Eva 
Jansson (muntligt 2005-11-01) numera kulturchef i Botkyrka kommun men vid initiativet till 
projekten var hon kultursekreterare, minns att hon såg ett inslag på tv om en 
forntidsverksamhet på Gotland, något som väckte hennes intresse och inspiration. Detta ledde 
till att hon tog kontakt med ett antal arkeologer som hon hade varit i kontakt med tidigare, 
vilket kom att bli upprinnelsen till projektet ”Alla tiders Botkyrka”, två kulturmånader under 
september och november 1981. 
 
Under denna tidiga form av 
forntidsverksamhet var det 
alltså inte fokuserat runt 
järnåldern som Hogslaby är 
idag, utan tre byar, eller snarare 
verksamheter, vilka byggdes 
upp tillsammans med barn, 
lärare och föräldrar understödda 
av vad man såg som arkeologisk 
expertis. Dessa tre verksam-
heter, baserade på tre periods-
systemet, byggdes upp på olika 
platser runt om i kommunen. 
Bland annat knöts bronsålders-
verksamheten till de omfattande 
bronsålderslämningarna i 
Hallunda. Platserna, byggdes 
upp utefter vad som då sågs 
som ”rätt så korrekta” även om det inte var tal om bestående byggnader, verksamheten var 
mycket enkel. Trots enkelheten och den relativt oprövade pedagogiken kom projektet att bli 
mycket uppskattat (Jansson, muntligt 2005-11-01). 
 
Som en del i projektet ”Alla tiders Botkyrka”, byggdes en utställning i lokaler på Hågelby 
Gård. Främst var det tänkt att den skulle vända sig till barn och ungdomar. Men nära 500 
personer, vuxna som barn, kom att besöka utställningen varje dag under de 4 dagar som den 
var öppen. Till utställningen hade historiska och förhistoriska föremål lånats in från 
privatpersoner och Historiska museet. Önskemål från flera håll lades fram om att en liknande 
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Fig. 5. Plansch med projektet Alla tiders 
Botkyrkas logga. (Matsson 1981:20) 

utställning om kommunens historia skulle finnas permanent, något som då dock ej var möjligt 
(Matsson 1981:24-25) 
 
I Stockholms läns hembygdsförbunds skrift från december 1981, berättas det i stolta ordalag 
om de olika verksamheterna och den framgång dessa har haft under de föregående 
månaderna. Aktiviteterna beskrivs och bland annat antyds att det vid denna tidpunkt tycks ha 
funnits planer på att de hus som byggts upp i Hallunda skulle bli kvar, medan huset i Hågelby 
aldrig färdigställdes ”eftersom det ej skulle stå kvar till skillnad från bronsåldershuset i 
Hallunda” (Gerstel 1981:18). Vad huset i Hallunda till slut blev av framgår tyvärr inte av de 
texter och urklipp som jag har haft tillgång till.  
 
Efter att ha följt upp ”Alla tiders Botkyrka”, 1984, 
med en verksamhet koncentrerad till järnålder, 
under temat Botkyrka i tiden, kom önskemål från 
både elever och lärare att järnåldersverksamheten 
skulle fortsätta, vilket då gjorde att lägerskole-
tanken började ta form (Jansson 1987). 
 
Själva järnåldersverksamheten, den som skulle 
mynna ut i Hogslaby, kom att bli den verksamhet 
som satsades vidare på och startade upp i 
Trädgårdstorp i Tullinge 1985, i anslutning till 
hembygdsföreningen (Jansson 1987). Eftersom 
detta pågick i ett skede av expansion, inte bara i 
Tullinge utan i hela Botkyrka, blev det snart 
uppenbart att platsen inte skulle kunna rymma en 
ytterligare utvidgning av järnåldersverksamheten. I 
dag finns inga spår efter den forna järnålders-
verksamheten i Trädgårdstorp, marken är idag 
exploaterad och bostäder har tagit över (Jansson, 
muntligt 2005-11-01). 
 
Exakt när byn flyttades till Hågelbyparken har inte 
riktigt framgått någonstans i anteckningarna eller dokumenten, men det tycks ske 1989 eller 
1990. Vad man såg i Hågelbyparken var möjligheten att delvis ingå i den befintliga 
verksamheten och närheten till det omfattande kulturlandskapet, inte minst innehållande 
mycket järnålderslämningar. Platsen som valdes ansågs dessutom inte vara aktuell för 
exploatering och utrymmet var rymligt nog för eventuell expansion av järnålders-
verksamheten (Jansson, muntligt 2005-11-01).  
 

3.2 Höga förväntningar inför flytten till Hågelbyparken 
I två tidskriftssamlare i Botkyrka kommuns arkiv, kunde jag ta del av en blandning av 
urklipp, anteckningar, brev, recept, dokument och kopior från böcker rörande 
rekonstruktioner. Långt ifrån alla pappren angav från vilket år eller var de kom i från. Men 
något som stod klart var att det fanns höga förväntningar och förhoppningar om flytten till 
Hågelbyparken. Bland urklipp och kopior av verksamhetsberättelser framgår att en stor 
förebild för den önskade verksamheten bland annat var järnåldersbyn i Lejre, Danmark.  
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I slutet av 1988 hölls en träff där de aktiva i järnåldersprojektet tvingades ta ställning till 
huruvida de skulle ägna sig åt experimentell arkeologi, lägerskola, eller en kombination av de 
två. Valet klargjorde att en vetenskaplig kontrollant var tvungen att delta och Historiska 
museet hade meddelat att deras roll var att ge stöd och uppmuntran, inte bidra ekonomiskt 
(Widell 1989-01-10). Detta möte följdes vidare upp av fler möten i samma anda. 
Uppbyggnaden bestämdes att starta sommaren 1989 och Bengt Edgren blev tillfrågad om att 
ordna en rekonstruktions plan för det tilltänkta långhuset (Jansson1989-02-28) Den 21 april 
bildades en projektgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan (Larsson 1989-04-10). 
 
Handlingsplanen som togs fram av de två arkeologerna Bengt Edgren och Frands Herschend 
(1989), tar upp allt vad gäller lämpliga redskap och var och hur man ska bete sig med de delar 
som behöver anpassas efter lägerskoleverksamhetens behov. Bland annat föreslås väl dolt 
elektriskt ljus, värmeslingor i jordgolvet och hängmattor som enbart är framme vid behov vid 
övernattning. Byggnadstid och arbetsfördelning diskuteras liksom val av material och 
dimensioner. Det är det experimentella och vetenskapliga som förespråkas i handlingsplanen, 
med eventuella uppoffringar för att underlätta skolverksamheten (Edgren & Herschend 1989). 
 
En verksamhetsplanering, viken jag förutsätter bygger på arbetet av Edgren och Herschend 
(jag fann den ihophäftad med deras handlingsplan), talar än utförligare om hur arbetet skall 
utföras under de kommande åren, med en färdig by till sommaren 1991. Byn var tänkt att 
byggas i två etapper, där den andra etappen skulle tillvarata de utvecklade metoder som man 
räknade med att få ut av etapp ett. Av text, kartor, bilder och skisser med mått, framgår att 
riktigt många byggnader var tänkta att uppföras. När byn var klar var det tänkt att där skulle 
finnas bland annat fyra långhus (!), ett grophus och för att skapa by känsla, även ett antal 
väderskydd anknutna till de olika aktiviteterna som skulle knytas till byn.  
 

3.3 Valet att satsa på en järnåldersby 
Efter som det nu kommit fram att Hogslaby redan från början, innan det flyttades till dess i 
dag belägna plats, var rent igenom ett kommunalt projekt, frågade jag Eva Jansson varför man 
från kommunens sida valde att satsa på denna form av verksamheter. Hennes svar blev lite 
vagt att Botkyrka alltid har arbetat med sin identitet och genom detta haft ett behov av att 
arbeta med platsens historia. De stora invandringarna som började för 30 år sedan har 
naturligtvis en stor del i arbetet och gör att legitimitet för platsen är en underliggande 
utgångspunkt för kulturellt arbete. Det är meningen att alla som bor i Botkyrka skall känna 
samhörighet med platsen och därför arbetas från kommunens sida med dess historia (muntligt 
2005-11-01).  
 
Eva Jansson anser och poängterar att initiativtagarna redan i tidigt stadium gjorde valet att 
inte profilera sig som en ”vikingatida by”, även om valet av att kalla sig järnåldersby helt 
klart kommer från inspiration av andra nyligen igångsatta projekt. Det flesta var just 
järnåldersprojekt, men ”vikingatid” kändes alltför specificerat. Så här i efterhand kanske det 
går att ifrågasätta om inte valet av att placera en järnåldersby så pass avsides, egentligen var 
så klokt. Varför detta val gjordes var för att det inte uppfattades som lämpligt att ha en 
bronsåldersby så centralt som den skulle ha blivit om verksamheten i Hallunda byggts vidare 
på. Dessutom fanns risk för att byn inte skulle få vara i fred för vandalisering och liknande. 
Då föredrogs alltså järnåldern på en plats där den kunde verka ostört. Idag hade troligtvis 
kommunen föredragit en bronsålders by som legat mitt inne ibland bostäder för att den just 
skulle ha varit centralt belägen och inte kunna passera obemärkt (Jansson, muntligt 2005-11-
01). Dessa tankar som Eva Jansson tog upp om att hon så här i efterhand kanske hade önskat 
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Fig. 6. Ett av de vindskyddslika husen som kom att 
byggas vid Hågelbyparken 
Foto: Ninni Westerlund, november 2005. 

att det satsats på den mer centrala platsen tyckte jag var oerhört spännande, de boende hade 
indirekt tvingats att reflektera och relatera till bronsåldersbyn. Frågan är om det hade ökat 
viljan och intresset för platsens historia, i stället för fokus på personernas historia, som en 
gång har bebott platsen. 
 
Redan från början var det barn och lärande som var i fokus, något som Eva Jansson definierar 
som ”Lustfull Pedagogik”. Vad som erbjöds skolorna var en form av lägerskola, placerad i en 
järnåldersmiljö. Eftersom finansieringen gick ut på att skolorna betalade en avgift, kom 
lägerskolebesöket att vara ett sådant projekt som skolklasserna och deras elever gemensamt 
samlade pengar till (Jansson, muntligt 2005-11-01).  
 
Lägerskolan var tänkt att vara en blandning av gemenskap, ett tillfälle att bryta vardagens 
invanda mönster och ett tillfälle för barnen att få ökad kunskap om Botkyrkas järnålder. Detta 
levandegörande av kunskap hämtad ur förhistorien skulle få barnen att förstå och få ett 
intresse för ”sitt Botkyrka”. Hela paketet skulle skapas utifrån enklast möjliga förutsättningar, 
”Enkelhetens Pedagogik”. Genom lustfull och enkel pedagogik, skulle alltså barnen få en 
spännande och rolig dag i naturen, som ett brott ifrån vardagen, parallellt med att få känna på 
forntida tekniker och få en närmare relation till kommunens förflutna (Jansson, muntligt 
2005-11-01).  
 

3.4 Efter flytten till Hågelbyparken 
Vid flytten till Hågelbyparken kom byn att få 
namnet Hogslaby, platsens ”historiska 
namn”. Tyvärr är det lite oklart när den 
egentliga flytten gick av stapeln. På denna 
nya plats kom bara, av mig tolkat utifrån 
beskrivningen av de olika tilltänkta 
byggnaderna, de omtalade väderskydden att 
byggas. Figur 6 visar en av byggnaderna som 
används i undervisningen. Eva Jansson 
(muntligt 2005-11-01) berättar att hon redan 
från start velat bygga upp åtminstone ett 
riktigt hus, men fått återkommande nej. Det 
är också Eva Jansson som återkommer på 
många av de olika anteckningar, utskicken och dokumenten, som fanns sparade i dokument-
samlarna, men trots hennes stora engagemang och de tillsynes omfattande planer som har 
funnits för Hogslaby, kom nästan inget att förverkligas.  
 
Åsa Anderljungs företrädare som kultursekreterare, var dessutom negativt inställd till en 
husbyggnation. I kombination med den negativa inställningen till utbyggnad av byn och att 
Botkyrkas kulturella verksamhet varit under en utsträckt utvecklingsfas ansågs från 
kommunens sida, under mitten och slutet av 80-talet, att det varken fanns tid eller möjliga 
förutsättningar för att ta mot ett erbjudande om hjälp från Stockholms Länsmuseum för att 
bygga ut forntidsbyns verksamhet. Dessutom fanns en rädsla för ett allt för stort turisttryck, 
något som kommunen inte ansåg sig ha resurser att hantera. Stödet gick då i stället till 
Upplands Väsby kommun, vilka numera driver Gunnesgård (Jansson, muntligt 2005-11-01). 
Av de lösryckta dokument som jag tagit del av kunde jag inte hitta spår efter erbjudandet från 
Länsmuseet eller rädslan för turisttryck, men kanske erbjudandet kom efter att projektet med 
utbyggnaden hade lagts ned. 
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När jag tog upp min syn på att många byar tenderar att bygga först och tänka sedan, det vill 
säga att den pedagogiska planen ofta tycks komma i efterhand när det redan finns en ”färdig” 
by/produkt att lansera. På detta svarar Eva Jansson  att hon tycker att de redan hade denna 
pedagogiska plan från start 1981, en plan och syn på verksamheten som man mer eller mindre 
oförändrad har behållit till idag. Däremot så har byn saknat utvecklingsplan, något som den 
borde ha haft för länge sedan. Kanske är det just på grund av att det saknas en utvecklingsplan 
som byn har blivit förbisedd när bidragen till de kulturella verksamheterna började komma. 
Byn var då aldrig något prioriterat objekt och har det inte funnits någon utvecklingsplan att 
investera i är det förståligt.  Kanske har det dessutom heller inte funnits något intresse för att 
förändra ett fungerande projekt. 
 
Eva Jansson tror att anledningen till att byn har överlevt, är för att byn helt och hållet har varit 
kommunal och inte privat. Kanske har det rört sig om en rädsla för att det stora intresset som 
visades för de tidigare forntidsprojekten, skall upprepas och sätta för stor press och 
förväntningar på byn. Kanske är det på grund av denna risk, som kommunen inte har velat att 
privata initiativtagare skall ha för stort inflytande eller ansvar. Men som Eva Jansson 
(muntligt 2005-11-01) också säger, genom att kommunen har varit helt och hållet drivande av 
byn, är det också denne som får ta på sig den dåliga marknadsföringen och de knapphändiga 
ambitionerna med att utveckla verksamheten.  
 

3.5 Hogslaby i dag 
Sedan 2005 har Barn- och ungdomsförvaltningen i Botkyrka betalat en del för att finansiera 
kostnaden för byn. Genom detta har kommunen valt att inte ta ut någon avgift för ett vanligt 
besök i byn, det vill säga för de en och en halv dagar långa besöket. Att driva byn så att alla 
skolor i kommunen skall besöka den kostar runt 300 000 kr, exklusive Åsa Anderljungs lön 
200 000 kr kommer från Barn- och ungdomsförvaltningen, resterande har Kultur- och 
fritidsförvaltningen ansett vara värt att skjuta till. Utspritt på antal elever de ca 1500 elever 
som besöker byn årligen och deras klasser är alltså detta en otroligt billig verksamhet och 
enligt Eva Jansson (muntligt 2005-11-01) väl värd pengarna. Det finns dessutom en stor 
potential i byn för en eventuell utveckling av dagens verksamhet, både mot mer allmänhet och 
sommar aktiviteter, en tid då byn i stort sett står tom.  
 
Med denna finansiering är det tänkt att alla skolor, oavsett om de har möjlighet att samla in de 
pengar som tidigare behövdes eller ej, skall komma att besöka byn. Eva Jansson refererar till 
detta som av ren rättvisa, det har inte direkt med någon form av integrering att göra, utan för 
att alla skall få samma möjligheter. Hon erkänner att det kanske har varit lite olika huruvida 
vissa skolor har valt att komma, och andra inte. Detta av olika skäl, som till exempel att det 
krävs att ett visst antal föräldrar från varje klass följer med, vilket vissa skolor har haft 
problem att få ihop, medan andra skolor uppvisar ett otroligt intresse från föräldrarna.  
 
Integrering är något som naturligt pågår i Botkyrka hela tiden, något som är så naturligt invävt 
i arbetet att man knappast tänker på det. Men byn har inte haft för avsikt att verka 
integrerande. Men Eva Jansson är medveten om att Åsa Anderljung arbetar utefter barnens 
egna erfarenheter och då kan bland annat invandring vara en faktor att ta hänsyn till. Eva 
Jansson  tycker trots allt att arbetet skall gå ut på att eleverna ”på ett lustfullt sätt ska förstå 
hur saker hänger ihop i livet” och ”effekten av detta kan vara en stark integration”.  
 



 

 16 

 
Fig. 7. Huset som Texil-stationen är knuten till. 
Väggarna är inte stort mer än glest flätade vidjor 
och taket skulle behöva en renovering.  
Foto: Ninni Westerlund, november 2005. 

Under de två intervjuerna som jag gjorde insåg jag ganska snabbt att de övergripande 
tankarna om byn och dess funktion, definitivt var densamma mellan Eva Jansson och Åsa 
Anderljung. Att Eva vet mer om hur verksamheten såg ut tidigare är inte så konstigt, hon 
påpekar dessutom att hon faktiskt har lite dålig insyn i vad som egentligen utspelar sig i byn i 
dag. Men hon litar på Åsa.  
 
En stor skillnad mellan deras syn på byn är 
framförallt Åsa Anderljungs (muntligt 2005-
11-01) tankar om den pågående diskussionen 
om autencitet. Åsa Anderljung är fullt 
medveten om att byn i dag är i dåligt skick 
och att den egentligen saknar ett ”riktigt” 
hus. Men denna ”byggnadssituation” ser Åsa 
Anderljung  på som både av ondo och godo. 
Det finns både för- och nackdelar med hur 
Hogslaby ser ut i dag. Fördelen i situationen 
är att ingen glorifiering av järnåldern görs, 
men byggnaderna kan istället gör att tiden 
uppfattas primitiv. Dessutom gör situationen 
att verksamheten måste koncentreras till vår 
och höst på grund av väderleken.  
Byggnaderna är inte mer än vindskydd och 
tak. Men hon tycker att det är tydligt att husen är försök till rekonstruktioner, barnen får klart 
för sig, utan att bli låsta i en överväldigande verklighet, att dessa inte är ”äkta” hus från 
järnåldern. Under introduktionen förklaras detta ingående, husen som finns i byn är inte hus 
man bodde i, utan skall ses som arbetsbodar. Man talar om hur bostadshusen såg ut på 
järnåldern, och vilken funktion de hade. För mig står det klart att Åsa Anderljung  också hade 
velat ha en fin by med fina hus, men hon har insikt och klart för sig vad allt detta skulle 
innebära, vad dessa påtagligt verkliga byggnader skulle medföra. Jag tycker att det känns 
oerhört viktigt att hon har en insatt bild med mycket idéer och tankar om andra parallella 
projekt.  
 
Det syfte som Åsa Anderljung  anger i dagens verksamhet är framför allt pedagogiskt. Det vill 
säga att rikta sig mot barn och barns lärande och upplevelse. Det är meningen att barnen skall 
få en förståelse för hur vardagslivet kan ha sett ut under forntiden, specifikt järnåldern. Detta 
ska ske genom att barnen i lägerskolan arbetar med hela kroppen, får förnimma och uppleva 
järnåldern. Genom att barnen faktiskt får ”känna” järnåldern får de också förståelse för att de 
har rådigt skilda kunskapsbehov och olika kunskaper värderades olika jämfört med vad de gör 
idag. Dessutom så kan barnen förstå att det konkret tog längre tid att göra saker när det inte 
fanns vissa hjälpmedel som vi har idag (Anderljung, muntligt, 2005-11-01). Kanske barnen på 
detta sätt kan fås att förstå att även i dag kan man på olika platser och inom olika kulturer 
värdesätta olika sorters kunskap. Genom detta öka förståelsen för olika tankesätt och öppna 
upp intresset och förståelsen för andra kulturer som barnen möter inte minst i skola och i 
media? På detta sätt skulle man i mina ögon kunna se byns arbetssätt som integrerande.  
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Fig. 8. Foteviken, i vänsterkant det så kallade ”fiskarens hus”. 
Inhemska aktörer agerar utan att ta notis om den passerande 
guidade gruppen. Notera fiskarens ansamling av vapen.  
Foto: Ninni Westerlund, juni 2005 

3.6 Barnens lärande genom deltagande 
Åsa Anderljung är en stark förespråkare för ”learning by doing”, vilket syns i alla de praktiska 
momenten i lägerskoleverksamheten. Hon förvånas över valen i vissa andra byar som har valt 
att snarast låta sin verksamhet likna ett skådespel där barnen endast blir betraktare och inte 
deltar eller integreras i historien (Anderljung, muntligt, 2005-11-01). En by som har valt 
denna inriktning är till exempel Foteviken som ligger vid Falsterbo. Trots byns otroliga 
möjligheter så har man här valt en form av förmedling där besökaren bjuds in, mot en 
entréavgift, att vandra in och ut i 
”vikingareservatets” byggnader 
utan avgränsningar, gå guidade 
turer och tala med vikingaklädda 
aktörer som trots sin 
fornhistoriska utstyrsel förmedlar 
historien ”i nutid” .  
 
Idén med Hogslaby är att barnen 
skall arbeta och genom detta ta 
ansvar. Föräldrar och vuxna i 
byn har order om att inte hjälpa 
till förrän det verkligen behövs, 
barnen ska inte behöva bli 
ledsna. Barnen ska få en chans 
att göra saker som de annars inte 
gör och därigenom tror att de inte 
kan klara av. Är det något som 
uppfattas som svårt är det 
meningen att detta ska skapa en diskussion, varför uppfattades detta som svårt, går det att 
göra det hela enklare?  
 
Vid anställandet av pedagoger till byn är det viktigare med deras inställning till barn än deras 
antal poäng i arkeologi eller pedagogik. Viktigt är att dessa vågar lita på barnen, möta barnen, 
svara på deras frågor och inte fungera som en ”extramamma” dvs säga eller göra saker åt 
barnen som de inte tror att de ska klara av. Momenten i byn är anpassade så att barnen ska 
klara av dessa utan problem, även om vissa saker är knepigare än andra, både fysiskt och 
tekniskt. Det är meningen att barnen ska ta med sig sitt ansvar från byn. 
 
Sedan Åsa Anderljung  tillträdde har hon haft den uppfattningen att kvaliteten på hantverket i 
byn inte är det viktigaste, de som arbetar behöver inte vara extra kunniga i specifika hantverk. 
Detta helt och hållet på grund av att verksamheten riktar sig till barn, det viktiga ligger i att 
vara trovärdig och kunna svara på barnens frågor. Skulle syftet vara att bemöta en bredare 
allmänhet skulle kraven på hantverkskvalitet och arkeologiskt kunnande genast stegras. I 
dagsläget finns alltså inte det behovet, även om Åsa Anderljung anser att verksamheten har 
haft turen att ha haft duktiga pedagoger och arkeologer anställda.  
 
Fornborgen är ett tillval som klasser framför allt valde att göra under våren, då besöket i 
övrigt är gratis valde några klasser att lägga sedan tidigare undanlagda pengar på denna 
rollspels inspirerade upplevelse. Eftersom inga klasser på hösten valde detta tillägg har jag 
själv inte deltagit i upplevelsen och väljer därför att inte beskriva den närmare än vad som har 
berättats för mig vid besök i byn och under samtal med Åsa Anderljung. Hon menar på att det 



 

 18 

troliga är att skolorna som planerat in sitt besök till hösten, har vetat att Hogslaby, blivit gratis 
och därför inte samlat in några pengar att lägga på ett extra besök. I rollspelet sätts borgen 
samman med tillflykt och orostider. Barnen delas upp i två grupper, vilka båda får separat 
veta att det är rövare i trakten och att de måste sätta sig i skydd i borgen så fort som möjligt. 
Problemet är att de inte vet om det kanske redan är rövare där. Barnen vet ju inte att båda 
grupperna har fått samma instruktioner och kommer därför att smyga och tävla med varandra 
för att sätta sig i säkerhet.  
 
Till skillnad från Eva Jansson så menar Åsa Anderljung att det inte går att förbise det faktum 
att många av barnen har invandrarbakgrund. Vidare anser hon att man därför bör beakta detta 
i upplägg och innehåll av programmet. Eva Jansson talade om ett eventuell omedvetet 
hänsynstagande, medan Åsa Anderljung talar om ett eftertänksamt sätt att anpassa 
undervisningen. Bland annat i stället för att tala om personerna/förfäderna som kan ha bebott 
och verkat i området under historien, vinklar man pedagogiken mot platsens historia. En del 
har blivit korrigerat just i detta syfte sedan Åsa Anderljung tog över ansvaret över byn. Till 
exempel har man valt att inte bara ta upp svensk historia när man successivt ser och tar sig 
tillbaka mot forntiden, utan försöker bland annat att föra in världsliga händelser istället för att 
bara rabbla svenska kungar. Dessutom uppmuntras individuella kunskaper i byn, vem som än 
innehar den. Ett barn som är uppvuxen i Grödinge och har får hemma, liksom ett barn som 
var i Turkiet över sommaren för att hälsa på släktingar, dessa två har kanske både klippt får 
och arbetat med fårull förut. Deras kunskaper försöker man ta tillvara på och låta barnen 
berätta om. För att ett barn kommer från Turkiet kan det inte förutsättas att denne kan något 
som helst om till exempel jordbruk. Kanske han eller hon kommer från Istanbul och knappt 
har sett ett får. Informationen som barnen besitter ska uppmuntras men måste anpassas så att 
den inte, i det att man jämför den med forntida tekniker, uppfattas som primitiv och 
nedvärderande. 
 
Idag är det 30 år sedan den största invandringen skedde från andra länder till Botkyrka. Trots 
detta utnyttjas inte denna möjlighet inom bland annat skolan. Åsa Anderljung önskar att 
denna mångfasetterade möjlighet skulle vara något för byn att utnyttja i framtiden. Att göra 
byn till en ”jämförelse”, utan att förlöjliga vissa världsdelars tekniska utveckling, kulturella 
eller sociala situation. Att i byn ta fasta på och lyfta fram nu rådande och parallella historiska 
företeelser och förhållanden, för att jämföra med Sverige och dess fornhistoria. Åsa 
Anderljung skulle önska att det gavs tid till att söka upp fynd, företeelser, tekniker och annat 
som härstammar från de länder invandringen kommer från och vice versa (Anderljung, 
muntligt, 2005-11-01). Jag tolkar det som att hon skulle vilja nå tankar som att det på detta 
sätt skulle gå att se att bara för att vi lever inom ett avgränsat landområde som kallas Sverige, 
betyder det inte att vi skiljer oss från övriga världen, framförallt inte historiskt och 
fornhistoriskt. Dessutom så är Sveriges forntid långt ifrån inhemskt svensk, de människor som 
har bebott området har haft ett enormt utbyte både tankemässigt och materiellt med resten av 
världen. 
 

3.7 Besök på Hogslaby  
Skolklasserna besöker byn två gånger, varav under den första rör det sig om en halvdag med 
en introduktion. Introduktionen är tänkt att fungera som en förberedelse inför dag två då 
barnen skall leva järnålderslikt i själva ”Hogslaby”. Dag två är utformad som en form av 
lägerskola, undervisningen är då förlagd till järnåldern och utförs genom ett enklare rollspel 
där barnen deltar aktivt. Undervisningen är på det sättet integrerad i själva leken, handlingen 
och utförandet av de för barnen tilltänkta sysslorna. Jag har naturligtvis besökt Hogslaby flera 



 

 19 

 
Fig. 9. Hogslaby järnåldersby sedd från Skrävsta hållet. Fotot 
taget vid den punkt barnen under fornlämnings vandringen, 
stannar för att  ser ut över området där hallbyggnaden har legat.  
Foto: Ninni Westerlund, oktober 2005 

gånger, men tisdagen den 13e september var en av de första gångerna och då deltog, eller 
snarast observerade jag verksamheten, själv iförd en kolt och med ett alias som ”Embla”. Det 
är från detta besök som observationerna i följande stycken kommer.  

3.7.1 Dag ett, introduktion i det röda huset 
Den första dagen som klassen möter personalen i Hogslaby görs detta ”i nutiden”. Alla, 
personal, elever och lärare har sina egna kläder och undervisningen sker utifrån samtiden. 
Pedagogen tar emot skolklassen i en röd byggnad i vilken introduktionens första del skall 
hållas. Byggnaden är indelad i olika rum för att underlätta undervisningen, dessa rum har 
olika funktion med olika teman.  
 
Ett rum innehåller en modell av en stadslik konstruktion utifrån vilken byggnader och 
bostäder diskuteras. Här poängteras att byn som barnen skall möta vid nästa besök snarare är 
en samling arbetsbodar, och de klargör tydligt att dessa alltså inte är bostadshus från 
järnåldern. Självklart bodde man i riktiga hus redan på den tiden.  
 
Teori tas upp i ett rum vilket är mer inrett utifrån förväntningarna av ett undervisningsrum. 
Pallar och långa bänkar är arrangerade för att barnen skall kunna sitta och lyssna på en 
undervisande pedagog medan denne berättar om tiden från istid till medeltid med en 
traditionell tidsaxel. Arkeologiska undersökningar och hur dessa kan gå tillväga tas upp och 
beskrivs bland annat med hjälp av en glasmonter med rekonstruktion av hur ett stolphål kan 
se ut i genomskärning. Knutet till detta rum sker också övningar med föremål. Påsar 
innehållande olika föremål härrörande från olika förhistoriska perioder samt i dag, studeras 
och tolkas. Föremålen är både kopior och original, exempelvis så finns en kopia av en 
bronsyxa, medan stenyxan är ett original. Ett annat exempel är föremål använda att göra eld 
med, där en tändare representerar nutid, men påsen innehåller även ett flintstål och en träbit 
med tillhörande pinne. För att förklara inlandsisens inverkan och den svenska landhöjningen 
hade en av pedagogerna, jag minns tyvärr inte vem, kommit på att tillverka ett skumgummi-
Sverige. Genom att pressa ihop 
detta och sakta släppa fick barnen 
en demonstration om hur Sverige 
successivt höjde sig ur vattnet 
under de olika tidsperioderna. 
 
I det sista av rummen har man 
försökt att återskapa känslan av 
hur det kan ha varit inuti ett 
järnåldershus. De panelade 
väggarna är sotade och fasta 
bänkar täckta av hudar är 
monterade längs med tre av de 
fyra väggarna. Vid den fjärde 
väggen är ett form av högsäte 
placerat och vid dess sida finns en 
docka med kvinnliga vikingatida 
kläder. I mitten av rummet finns 
en eldstad ovanför vilken det 
hängde en järnkittel. Rummet används för att gestalta hur den rumsliga känslan kan ha varit, 
här talas också om hur människorna levde, handlade och vad de arbetade med. Ett litet 
iscensättande eller skådespel från pedagogernas sida, kan här även äga rum för att förankra 
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Fig. 10. Naturen blir påtagligt närvarande inte minst då 
barnen ofta möter djur, bland annat hästar, under vandringen.  
Foto: Ninni Westerlund, oktober 2005. 
 

berättandet hos barnen. En eller flera av barnen dras in i skådespelet som sedan diskuteras. 
Frågor runt varför personerna i skådespelet betett sig som de gjorde öppnar upp till 
diskussion. Tanken är att genom att göra barnen delaktiga, ökas intresset och förståelsen 
liksom kunskapen blir lockande och mer varaktig.  

3.7.2 Vandring med besök till fornlämningar 
Den introducerande halvdagens andra del går ut på att ta med sig den kunskap barnen har fått 
teoretiskt ut i fält. Vandringen börjar utanför det röda huset och passerar forntidsbyn på håll 
(Fig- 9), vilken skymtar bakom ett flätverksstaket. Genom att se hustaken och eventuellt till 
och med höra röster från byn, byggs kanske redan här stämning och förväntan upp inför det 
kommande lägerskolebesöket.  
 
Strax efter byn stannar gruppen upp och tittar på det röda ridhus som helt klart dominerar det 
annars flacka dalgångslika område som ligger mellan byn och skogen. Vid byggandet av 
ridhuset i juni år1997 återfanns lämningar efter en 52 meter lång hallbyggnad (Bratt 1999:3, 
27) I anslutning till berättandet om fyndet och utgrävningen återknyts till arkeologen och 
dennes arbete. Här vill pedagogen även knyta samman den teori som tidigare tagits upp i det 
röda huset, med bland annat stolphålen som exempel, det förklaras för barnen att det var just 
dessa som visade arkeologerna att det här har legat en stor byggnad, en ”hallbyggnad”. Hallen 
sätts också samman med gravfält som härrör från den antagna tiden för hallen, framför allt 
berättas om en rik grav innehållande vad som tolkats som en begravd storman, paralleller och 
eventuella samband dras mellan dessa. Vid nästa besök, nere i byn, återkommer pedagogerna 
till hallbyggnaden och den person som förmodas ha låtit resa denna. 
 
Under den fortsatta vandringen är det 
inte ovanligt att klasserna stöter på 
olika former av djur, inte minst hästar 
då det finns flera stall i området. 
Dessa möten kan ses som upplevelser 
i sig för flera av barnen. Även om 
dessa möten inte direkt knyter an till 
järnåldern, skapar sammanhanget en 
närhet till naturen, området och 
genom tillfället för besöket också till 
historien.  
 
Vidare går vandringen till en rest 
sten, vilken barnen uppmanas att 
samlas runt. Här återknyts återigen 
till teoridelen, denna gång om vad 
som är tillåtet att göra och vad som inte är tillåtet att göra med fornlämningar. I ringen 
berättar pedagogen att barnen skall få möjlighet att själva agera arkeologer, vad de skall få 
göra är att leta reda på var det har legat ett hus. För att kunna hitta detta förklarar pedagogen 
hur man skall kunna se lämningar i landskapet och vad som kan finnas kvar av gamla hus. 
Barnen som har suttit stilla under hela undervisningsdelen i det röda huset, rusar i väg när de 
släpps mer eller mindre lösa i riktning mot husgrunden.  
 
Ganska så snart hittar barnen lite tegel och märker snart att teglet är en del i en terrassliknande 
konstruktion. Barnen får ställa sig runt kanten på huset för att få en uppfattning om ytan, här 
binds återigen teori och upplevelse samman. Husgrunden används i undervisningen för att den 
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Fig. 11. Högen klassen samlas på. Ingår i gravfältet  RAÄ 
104. 
Foto: Ninni Westerlund, oktober 2005. 
 

 
Fig. 12. Runstenen vid Hågelby. 
Texten lyder:  ”Sibbe och Jorun 
och Torgunn och Ingegärd, de 
syskonen läto resa denna sten 
efter Tjalve (?) sin fader, och 
Gudmod efter sin make. Gud 
hjälpe hans själ” (Castegren 
1948:28).  
Foto: Ninni Westerlund, oktober 
2005 

är så pedagogisk, att den egentligen är lämningar från en parstuga från 1800-talet visar sig 
mindre viktigt ur den synvinkeln. Att den finns där synliggör att barnen blir engagerade och 
intresserade.  
 
Det är inte alltid så lätt att få alla barn att koncentrera sig på att lyssna. Den resta stenen står i 
skogsbrynet tvärs över det flacka landskapet från byn sett. Liksom husgrunden strax bakom, 
omges den av träd, om än inte av så många. En del av de barn som besöker Hogslaby har 
aldrig varit ute i naturen, än mindre i en skog och upplevelsen kan därför blir mycket 
varierande från barn till barn och klass till klass. Det blir då pedagogernas, med hjälp av 
lärarna, sak att anpassa vandringen 
efter barnens reaktioner (Anderljung, 
muntligt, 2005-11-01). 
  
Efter husgrunden går vandringen 
vidare till ett gravfält med 30 
outgrävda gravar. Klassen samlas på 
en hög, belägen i sluttningen och vänd 
åt det flackare åkerlandskapet 
nedanför. Pedagogen tar upp 
paralleller med kyrkogårdar, pratar om 
döden och vidrör ämnet religion, ett 
ämne som annars inte tycks beröras så 
mycket under besöken. Pedagogen 
talar om människorna som bott och 
verkat i området och om deras 
förhållande till varandra genom tiderna 
fram till i dag. Precis som i dag så kunde dessa vara av helt 
olika härkomst. Trots de stora tidsskillnaderna som har 
separerat människorna så tycks dessa ha känt en samhörighet 
eller ha haft ett speciellt förhållande till de som bebott och 
brukat platsen tidigare. Framförallt har de respekterat 
gravarna i området. Kanske var det just platsen som de 
bebodde som band människorna samman, vilket gjorde att de 
respekterade de sedan länge försvunna främmande kulturerna 
och värnade och tog hand om deras lämningar trots att de 
troligtvis inte var blodslikt sammanbundna som släktingar.  
 
Det är troligtvis platsens historia i stället för människorna på 
platsen som pedagogen vill nå genom denna diskussion, 
genom att lyfta fram platsens betydelse för olika vitt skilda, 
människor.   
 
Om tiden räcker till och om barnen inte är allt för trötta, så 
går vandringen vidare till en runskrift i området. Det finns 
även möjlighet att besöka en fornborg. Vandringen läggs upp 
utefter hur klassen reagerar, för vissa barn/elever är det 
tillräckligt överväldigande, fascinerande eller till och med 
skrämmande att komma ut i skogen.  
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Fig. 14. Hogslabys mittpunkt, ringen av bänkar där barnen samlas 
under introduktionssamtalet och vid måltiderna. Det relativt 
nybyggda ridhuset, vilket föranleddes av undersökningen vid 
Skrävsta, syns i bakgrunden.  
Foto: Ninni Westerlund, oktober 2005 
 

 
Fig. 13. Buskaget bildar en gång genom vilken 
barnen förs under tidsförflyttningsceremonin. Under 
vår och höst bildar lövverket en tät grön mystisk 
gång.  
Foto: Ninni Westerlund, november 2005. 

3.7.3 Dag två, lägerskola i Hogslaby 
Skolklassen möts upp av pedagogen och gruppen leds förbi den sedan tidigare kända röda 
byggnaden. Barnen såg troligtvis redan vid första besöket de två snidade resta pålarna 
placerade på var sida om en bred stig vilken utgör ingången till den bakom vegetationen dolda 
järnåldersbyn. Pålarna tycks vara i förhållandevis dåligt skick då den ena ligger ned, två 
grindar finns avhängda i anslutning och har 
troligtvis förut varit fastsatta på pålarna som 
då fungerat som grindstolpar. Upplevelsen 
blir att dessa två pålar markerar en rumslig 
skiljelinje mellan dåtid och nuet.  Barnen 
berättas här få ställa upp sig på ett långt led 
och lotsas baklänges nedför stigen mot byn. 
Vandringen är här menad att symbolisera en 
vandring bakåt i tiden. När ledet väl stannar 
påpekar raskt några av barnen att de inte alls 
har rest tillbaka i tiden, men då utdelning av 
kläder och namn börjar förflyttas fokus åter 
till byn (Bornfalk Berglund; Grafström 
2005:25-26) Den breda stigen leder ned 
genom vegetationen (fig. 13), vilken bildar 
en gång som leder fram till platsen där 
barnen får ”kläder” i form av enkla koltar i 
grovt linne och en läderrem eller en 
repstump till skärp. Alla besökarna ges ett 
namn med forntida anor, som är menat att användas i byn, en träbit på lädersnodd att bära runt 
halsen med sitt tilldelade namn gör att både en själv och sin omgivning påminns om sitt 
”järnålders namn” 
 
Samling sker nu kring eldstaden i byns mitt där kluvna stockar är arrangerade i en stor cirkel 
(Fig. 14). En av de två pedagogerna som deltar börjar en berättelse om varför vi nu har 
hamnat här i byn. Det var så att de två ledarna/pedagogerna är de enda två arbetsföra 
personerna som är kvar här på 
gården och i bygden. Stormannen 
i bygden har tagit med sig alla 
som kan arbeta för att bege sig 
med båt långt bort för att skaffa 
den viktigaste handelsvaran 
under denna tid, nämligen salt. 
Nu har stormannen varit borta 
hela sommaren och borde väntas 
tillbaka snart, men de två männen 
är i stort behov av hjälp och det 
är därför barnen har kommit. Jag 
presenteras som en besökare från 
en by som ligger en bit från 
Hogslaby, kruxet med mig är att 
jag kanske inte var så driftig 
hemma på gården där min familj 
bodde så jag var hitskickad för 
att lära mig ett och annat och för 
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Fig. 15. Huset där smides aktiviteten 
pågår vid Järn-stationen. 
Foto: Ninni Westerlund, oktober 2005 
 

att se hur arbete går till på riktigt. Barnen tittar nyfiket på mig, men köpte inte riktigt att jag 
skulle vara från ”samma tid” som Örn och Vige, de två pedagogerna som ledde dagen. Till 
stor del berodde detta troligtvis på att jag hade samma kläder som barnen, ledarna hade mer 
”avancerade” järnålders kläder.  
 
Berättelsen om varför barnen hade kommit blev snabbt spännande och kryddades med att 
barnen deltog och att de känner igen landskapet som det talades om. Stormannen har i 
berättelsen fått ett namn, han framställs som en person barnen borde veta vem det är, när de 
inte vet detta (förstås) så används detta för att föra berättelsen vidare och vävs samman med 
vandringen som barnen tidigare har gjort. Bland annat så pekas riktningen mot ridhuset, och 
platsen för hallen, ut som i den riktning stormannen skall ha haft sin stora festhall. Barnen 
hänger med i berättelsen och relaterar hallen till ridhuset och så vidare. 
 
Efter introduktionen diskuteras regler som gäller i byn, framför allt hur man handskas med 
eldar, knivar och yxor tas upp. Olyckan kan vara framme, vilket det visserligen finns 
beredskap för, men den måste ändå undvikas. Läraren delar in barnen/eleverna i fyra grupper, 
då denne känner dem och vet vilka som bör vara i samma grupper. Dessa fyra grupper är 
menade att placeras ut på fyra olika stationer i byn. Det är meningen att vid ett besök i byn, 
skall varje barn hinna besöka två av stationerna, medan de som valt att återkomma en andra 
dag skall hinna med samtliga.  
 
De fyra stationerna är Trä, Kök, Järn och Textil. Den 
första stationen barnen besöker, besöks innan lunch, 
sedan byter grupperna stationer efter lunch. Trästationen 
förser övriga stationer med ved till eldar genom att 
hugga, såga och klyva ved till lämplig vedstorlek. 
Parallellt med detta täljer barnen en ”brummare”, en 
tilltäljd träplatta i snöre som ger ljud ifrån sig när den 
snurras, vilken de sedan får ta med sig hem. På 
köksstationen lagar barnen lunch respektive mellanmål, 
till alla deltagare i byn. Det ingår bland annat att koka, 
baka, hacka grönsaker, mala kryddor och vispa smör av 
grädde. I textil tovas och kardas fårull. Barnen samlar 
även växtdelar att färga garn med, när garnet har torkat 
får de lära sig att fläta en fläta av sju garntrådar. 
Slutligen på järnstationen är det ett gesälliknande prov 
som skall utföras. Genom samarbete skall barnen 
tillverka en järnkrok av järnstänger efter en förlaga. Inte 
nog med att stängerna kräver rätt temperatur och att 
släggan träffar rätt. Elden måste också hållas igång med 
hjälp av en blåsbälg. 
 
Innan barnen får rusa i väg till sina respektive stationer måste de dock hjälpas åt med att få 
ned allt material från det röda huset. Arbetet är menat att utföras av barnen, detta trots att flera 
föräldrar är med och utposterade i grupperna. Det är meningen att barnen skall lösa problem 
och ta initiativ. De vuxna skall enbart ingripa när det verkligen behövs. Det är upp till barnen 
att hålla elden vid liv, se till att det finns tillräckligt med vatten och så vidare. Barnen ges 
ansvar för att skapa inlevelse och få chans att testa saker de aldrig förut har gjort. Det är 
barnen som ges ansvaret att vara diskvakter och att själva steka brödet utan att bränna det. 
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Fig. 16. Torstatyn som finns bakom 
köksbyggnaden. 
Foto: Ninni Westerlund, november 2005. 
 

Genom detta ansvar får de förstå att om de inte själva utför sysslan så blir det till exempel 
ingen mat. 
 
Själv gick jag runt och deltog i de olika stationerna, pratade med barnen, lät dem visa mig vad 
man skulle göra på de olika stationerna och så vidare. På järnstationen efter en stunds nyfiket 
iakttagande av en pojke som tungt använde blåsbälgen frågade jag om det var jobbigt, jo det 
var det, men han var mycket angelägen om att inte bli avlöst. På textil slog jag mig ner runt en 
stubbe som barnen, läraren och en förälder satt kring och rensade fårull. Gruppen samtalade 
lågmält och det kändes som att alla var mycket engagerade i vad man annars kan tycka är en 
ganska tråkig syssla. Trästationen tycktes det vara mest liv och rörelse i, även om det hade 
gått ganska vilt till på järn, hade det vilda bankandet 
varierats av att samtliga barn stod och stirrade på 
vilken färg järnet hade när det låg i elden. På trä 
sågades och höggs det hejvilt, trots att det var en 
ganska varm dag och behovet av stora eldar inte var så 
stort. Motiveringen var att det var så himla kul att 
hugga ved och att det inte fanns något annat att göra. 
Att göra brummarna gick lite för fort så stationen 
uppfattades lite långtråkig av barnen. Även om det inte 
var lika mycket rörelse i köket som vid trä, så 
arbetades det febrilt, att göra mat till alla togs på stort 
allvar, under stekande av brödet var det upprörda 
känslor när någon tyckte att en annan inte fick korrekt 
färg på sina bröd. Uttalanden i stil med ”Då får du äta 
den där” var ingen ovanlighet. På väg i mellan några 
av stationerna kom en flicka skuttande mot mig och 
lyckligt berättade att hon och Örn hade offrat lite av 
grytan, som barnen på köksstationen lagade till lunch, 
till Tor vid en trä staty som fanns bakom 
köksbyggnaden. När jag frågade om hon ville visa mig 
blev hon genast osäker, var det tillåtet att gå dit? Vi 
kom fram till att vi inte fick störa honom när han åt.  
 
Gruppen som hade varit vid köksstationen på förmiddagen, när jag var på besök, lagade en 
fantastiskt god kycklinggryta och stekt tunnbröd. Bröden var kryddade med anis, salt och 
fänkål, kryddor barnen själva kämpat med att mala. När det väl blir tid för lunch posterade 
köksgruppen sig för att servera, många poängterade att det är de som har lagat maten och 
stekt bröden. Det var ingen tvekan om att barnen var stolta över sin insats. Lunchen som för 
de flesta kan framstå som underlig, uppskattas av de flesta, liksom mellanmålet bestående av 
nyponsoppa, tunnbröd, smör och äpple. Något som var spännande var att det framgick av 
utvärderingarna att den efter maten belagda ”rasten” som var vigd åt fri lek inte uppskattas på 
långa vägar på samma sätt som arbetet. I byn är det arbetet som är kul, barnen vill tillbaka till 
sina arbetssysslor, inte ägna sig åt lek! 
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3.8 Att sätta Hogslaby i ett sammanhang 
Det centrala i verksamheten i Hogslaby insåg jag relativt snabbt var inlevelse, upplevelse och 
”learning by doing”. Punkter som inte nödvändigtvis måste knytas till verksamheter i just 
forntidsbyar. Forntidsbyars verksamhet visade sig relativt svåra att läsa sig till efter som de 
precis som i Hogslaby, generellt är relativt lite dokumenterat eller skrivet om deras faktiska 
verksamhet. Det som finns att tillgå tycker jag sammanfaller ganska bra med den verksamhet 
som Hogslaby har i dag, naturligtvis med lokala variationer. Vad som då kom att bli betydligt 
mer intressant var att relatera Hogslaby till var, åtminstone utåt sätt, en mer utvecklad 
upplevelsepedagogisk verksamhet.  
 
Mitt val av en verksamhet att relatera Hogslaby till, landade i ett projekt knutet till Kalmar 
länsmuseum. Ett projektet stött av bidrag, med ett nationellt uppdrag, förhållandevis 
väldokumenterat och som även hunnit bli kritiskt granskat av utomstående, i detta fall två 
historiker och två pedagoger. Dessutom så tycks de outtalade syftena som går att hitta i tanken 
bakom Hogslaby, mer eller mindre sammanfalla med de övergripande syften i 
Kalmarprojektet som jag var intresserad av. Min uppfattning var att trots att projektet valt att 
låta sina tidsresor gå till historiska tidpunkter, hade det genom att försöksverksamheten pågått 
under flera år, hunnit utveckla en pedagogik som jag skulle kunna sätta Hogslaby samman 
med. Bland annat borde problem som Hogslaby arbetar med, ett omfattande projekt som det i 
Kalmar, redan tvingats att lösa.  
 

3.9 Magiska tidsresor med 6- till 9 åringar 

3.9.1 Bakgrund 
Inför åren 1999 och 2000, hade Kalmar länsmuseum ansökt om bidrag från ”Stiftelsen 
framtidens kultur” för att genomföra två nationella försöksverksamheter, ”Magiska tidsresor 
med 6-9 åringar” samt ”Historiska rollspel med tonåringar” (Lindström 2003:6). Den 
förstnämnda kom att bli ett omfattande projekt i samarbete mellan länsmuseum, skola, 
förskola samt även till en del närbelägna hembygdsföreningar. Redan i ett tidigt stadium kom 
parterna överens om att de tidsresor som skulle anordnas skulle ha resmålen placerade runt 
sekelskiftet, med några få undantag, och utföras i de olika skolornas närmiljö samt placera 
den lokala historien i centrum. Det visade sig snart att allt som oftast hade lärarna mycket 
begränsade kunskaper om den egna bygden (Lindström 2003:16). På samma sätt som 
innehållet i läroböckerna rörande historia och förhistoria, är den historia lärarna har lärt sig på 
lärarhögskolan ofta mycket generell. Parallellt med detta arbetar de flesta lärare på orter de 
inte är uppvuxna i, vilket inte helt oväntat leder till att de inte känner till den lokala historien. 
(Lindström 2003: 13) 
 
Syftet med projektet var att hitta en modell som kunde användas i den lokala historien i 
närmiljön i undervisningen för 5- till 6 åringar. Ett syfte som utvecklades efter första årets 
provverksamhet var att modellen visade sig bäst lämpad för 6- till 9 åringar 5-åringar uteslöts 
på grund av bland annat deras bristande motoriska färdigheter (Lindström 2003:43,35). 
 
Till skillnad från Hogslaby berör alltså projektet inte en förhistorisk tid utan en historisk, 
relativt närliggande tid. Dessutom har projektet haft för avsikt att komma till skolornas 
närmiljö ute i landskapet för att återge en lokaltypisk dag som skulle kunna vara plockad från 
sekelskiftet. Rapporten talar om massivt research arbete inför varje skolas tidsresa eftersom 
dessa mer eller mindre helt kom att skiljas från varandra. Ett område var till exempel typiskt 
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för sin industriella verksamhet, medan ett annat varit ett jordbruksområde, och så vidare. Att 
projektet varit kostsamt går lätt att förstå med tanke på den mängd rekvisita som producerats 
och fraktats runt i länet för att uppfylla de olika tidsreseändamålen. Eftersom bidragen täckte 
rekvisita och faktainsamling, har länsmuseet nu en massiv ”bank” med rekvisita som 
fortfarande används nu när modellen är utarbetad och tidsresorna kommit att bli för varje år 
återkommande aktiviteter (Lindström 2003:33).  

3.9.2 Tidsresan 
Klassen ser en kista placerad vid vägen. Denna visar sig innehålla kläder och ett meddelande 
med uppmaning till barnen att byta om. Snart kommer det en person som uppenbarligen inte 
kommer från barnens samtid. Denne sekelskiftsperson berättar om hur hon eller han kommit 
över en magisk kula som förde denne framåt i tiden för att hämta barnen. Barnen frågas om de 
vill och är beredda att följa med sin ny funna ledsagare bakåt i tiden, något som alla barnen 
vill. Ledsagaren ger barnen varsin bricka med ett personligt namn att ha om halsen, alla får 
nya namn som ”hör hemma” i sekelskiftet och skall hjälpa barnen att smälta in. Alla deltagare 
läser högt en ramsa tillsammans för att få den magiska kulan att förflytta dem tillbaka ca 100 
år i tiden, till deras ledsagares tid (Lindström 2003:22). 
 
Projektets egna utvärderingar visar att det fungerar bäst om den som leder tidsförflyttningen 
är okänd, det blev mer magiskt och trovärdigt på det viset. Mycket av detta kan bero på att 
vuxna många gånger har svårare att leva sig in i sin roll än vad barnen har, inledningen 
underlättas då av en okänd ledsagare, oberoende av klassen. Ofta förekom det att personer 
kom på besök (föräldrar, hembygdsfolk, annan skolpersonal eller liknande), och gjorde korta 
eller längre inhopp i tidsresan. De kunde gestalta karaktärer som karamellgumma, 
gårdfarihandlare, präst eller liknande. Dessa kan föra resan framåt och öka inlevelsen och 
trovärdigheten. Barnen själva har inga egna roller utan agerar som grupp. Det är meningen att 
det enbart skall vara ledsagaren som känner till barnens ursprung i 2000-talet, detta är en 
hemlighet mellan ledsagaren och barnen, vilka då lovar att inte avslöja sig. De måste agera så 
som det tillstår den historiska referensen. ”Dramaspelet fungerar och känns naturligt, och 
anledningen till detta kan vara att alla, barn och vuxna, är med på samma villkor och ingen 
publik förekommer” (Lindström 2003: 37). 

3.9.3 Resultat och utvärdering 
Enligt de omfattande utvärderingarna som följde upp projektet, framkommer att barnen minns 
mycket från tidsresan vilket i rapporten anses vara starka bevis för att den utarbetade metoden 
fungerar. Den ”magiska kulan” började inte användas förrän under andra året, efter att ha 
testat runt ett antal olika sätt att ”förflytta sig i tiden”. Barnen minns denna metod betydligt 
tydligare än de övriga och följden har blivit att det är just den som numera alltid används i 
verksamheten. Barnen upplevde att det var roligt att hjälpa till, även om vissa moment som att 
tälja och tvätta sågs som svåra. Vissa saker uppfattades av barnen som hemska, som att sitta 
på dass, höra om fattiga och sjuka. Detta säger sig museet har varit en medveten strategi från 
deras sida, ett försök att förmedla en nyanserad bild av tidsperioden och inte den 
romantiserande idylliska bild som allt som oftast presenteras. På olika sätt görs försök att ta 
upp problem som fattigdom och sjukdom men utan att det skall bli för otäckt. På frågan om 
barnen skulle vilja leva i den återgivna tiden svara ungefär hälften ja och andra hälften nej. 
Anledningarna varierar. Som anledning att inte vilja bo där anges allt från att tiden uppfattas 
som gammal, till att tv:n inte fanns. Den mest förekommande anledningen till att vilja bo där 
var att det uppfattades som roligt att hjälpa till (Lindström 2003: 28f). 
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Av de få tidsresor som gjordes till andra historiska punkter (1500-tal), visar det sig att 
åsikterna och resultaten följt ”sekelskiftsmönstret”. De praktiska inslagen är viktigast i 
barnens återgivande av sina minnen, men barnen minns även personer, händelser och sådant 
som diskuterats under dagen. Både de roliga och de otäcka inslagen. Samtliga tidsresors mål i 
tiden har fungerat bra, men det har uppfattats som lättare för barnen att greppa en 
tidsförskjutning på 100 år än de på 500 eller 600 år. Sekelskiftet kände även lärare till bättre 
än de äldre perioderna, därför blev detta en lättare måltavla i användandet i temaarbeten. 
Fördelar med de äldre perioderna var dock att de uppfattades som mer spännande och 
annorlunda (Lindström 2003:39). 
 
En utvärdering gjordes två år efter att barnen upplevt tidsresan. Alla de tillfrågade barnen 
utom ett tänker på resan då och då. Barnen minns den magiska kulan och de praktiska 
sysslorna. Temaarbetet som skolan har låtit knyta an till tidsresan (att utföra temat var en del i 
projektet) tycks ha gjort starkt intryck på barnen och detta minns barnen mycket väl. På frågor 
om skillnaden att leva ”nu” och ”då” (100 år sedan) gör barnen ingående materiella och 
praktiska kopplingar. ”Det är lätt att konstatera att barnen lärt sig mycket” (Lindström 2003: 
30). 
 
Även lärarna deltog i utvärderingen, något som bland annat resulterade till konstaterandet att 
5 åringar inte lämpade sig för metoden. Namnen och kläderna konstaterades vara mycket 
viktiga för hur tidsförskjutningen kom att genomföras (Lindström 2003:31).    
 
Majoriteten av skolorna kom mycket förberedda, genom temaarbetet var barnen väl insatta i 
tiden och innehade därav stor kunskap inför tidsresan. Detta kan enkelt jämföras med 
Hogslabys utvärderingar vilka tyder på den totala motsatsen. De störande elementen så som 
bilar och oljud var det enbart vuxna som stördes av, barnen var koncentrerade på tidsresan 
(Lindström 2003: 32). 
 
Anmärkningsvärt är att rapporten tar upp reaktioner hos barnen som till exempel att barn som 
vanligtvis är blyga plötsligt vågar ta sig runt de invanda begränsningarna och blomstrar ofta 
upp en dag som denna. Kläderna är här ett av de avgörande momenten, invanda roller som 
finns knutna till skolan släpps och barnen rör sig plötsligt friare. Barn som i stället i vanliga 
fall tenderar att ta mycket plats i gruppen tonas ofta ner. En inte helt ovanlig kommentar från 
lärarna/förskolelärarna, har ofta tydligen varit ”Tänk i dag har vi inte märkt av Kalle eller 
Stina, och det som vi var så oroliga för” (Lindström 2003:33). Barn med diagnoser som damp 
kan dock ha svårigheter att delta, ett beslut som lämnats till läraren. Ibland har det handlat om 
att våga pröva, vid flera tillfällen har det visat sig att dessa barn fungerar utmärkt, medan vid 
andra har dessa tvingats bryta. Det hänt att lärare har konstaterat att deras grupper har blivit 
mer hänsynstagande och artiga efter temaarbetet. Inte minst skapar det stor sammansvetsning 
i gruppen. Ett speciellt förhållande skapades i en grupp som hade sin tidsresa tidigt på 
terminen och inte kände varandra riktigt innan (Lindström 2003:33-34).  
 
Gruppstorleken under testperioden varierade, 20-25 barn visade sig fungera bäst (Lindström 
2003: 37). Dessutom visade det sig att allra bäst fungerade åldersintrigerade grupper. De 
yngre barnen öppnar upp de äldre som annars lätt kan haka upp sig på att vissa saker och 
situationer kan uppfattas som pinsamma. Det viktigaste i tidsresan tycks ha varit själva 
förflyttningen från nutid till dåtid. En händelse som skall vara uppenbart samtidigt som det 
upplevs som spännande (Lindström 2003:36).  
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4. Analys  

4.1 Syften skymtande ur Hogslabys fornhistoria 
Något som jag kom i kontakt med relativt tidigt i min research rörande Hogslaby och 
Botkyrka kommun var att det helt saknades måldokument och utvecklingsplaner. Genom 
detta saknades också konkreta syften med verksamheten, liksom planer och mål, vilket 
försvårar en utvärdering. Nedan följer i korthet forntidsverksamheten i Botkyrka enligt 
intervjuer och de sparade dokument jag har haft tillgång till: 
 
Alla tiders Botkyrka, 1981: 
Hjälpa gammal som ung att upptäcka den egna kommunens, Botkyrkas, historia.  
Kunskap om historien ansågs ge förståelse om nuet. I detta fall skulle förståelsen infinna sig 
genom delaktighet, under uppbyggandet av tre olika ”forntidsbyar”, enkelt och tillfälligt 
uppförda under projektet. Framför allt var det barn och lärande som stod i fokus, något som 
Eva Jansson refererar till som ”Lustfull Pedagogik” (muntligt 2005-11-01). Autenticiteten var 
inte det viktigaste, utan själva deltagandet. 
 
Botkyrka i tiden, 1984: 
Uppföljning av ”Alla tiders Botkyrka”, i samma pedagogiska anda, deltagande skulle öka 
kunskap och leda till förståelse. Lite oklar verksamhet, men en tillfällig ”järnåldersby” 
uppfördes. 
 
Trädgårdstorp i Tullinge, 1985: 
Lägerskola för elever i kommunen. Även om konceptet var något annorlunda, byggdes 
verksamheten på samma tankar. Deltagande, genom att prova på olika forntida tekniker skulle 
leda till kunskap och förståelse. Lägerskolan var tänkt att vara en blandning av gemenskap, ett 
tillfälle att bryta vardagens invanda mönster och ett tillfälle för barnen att få ökad kunskap om 
Botkyrkas järnålder. Genom lustfull och enkel pedagogik, ”Enkelhetens Pedagogik”, skulle 
alltså barnen få en spännande och rolig dag i naturen, som ett brott ifrån vardagen och få en 
närmare relation till kommunens förflutna.  
 
Inför flytt till Hågelbyparken: 
Med ibland annat danska Lejre som förebild fanns mål med uppbyggandet av den nya byn, så 
som arkeologisk kontroll, experimentellt utformande och strävan mot en vetenskaplig form. 
Detta återfinns i de dokument som talar om planer och önskemål inför uppstartandet av en ny 
verksamhet. En handlingsplan togs fram 1989, på Historiska museets inrådan. I dokumentet 
återfinns allt från tilltänkta anpassningar för att få verksamheten att fungera som lägerskola, 
hur detta skall anpassas för den korrekta miljön och hur byggnaderna ska uppföras utan att bli 
störda av pågående av lägerverksamhet. Verksamheten har fortfarande samma indirekta syfte. 
Vad som avses är en pedagogisk roll att förmedla genom deltagande och en form av skapande 
 
Hogslaby i dag, 2005: 
Enligt det utskick till skolorna, som görs från kommunen rörande verksamheten i Hogslaby 
sommar och hösten 2005:  

- Barnen skall uppleva med alla sinnen hur livet kan ha varit på järnåldern, genom att 
se, känna och göra ökar barnens förståelse. Det aktiva ”görandet” varvas av teoretisk 
förmedling från de anställda i byn, bland annat genom rundvandring.  

- Syftet med lägerskolan, att förstå hur människor har levt på järnåldern 
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Vad Åsa Anderljung vill med det praktiska arbetet, kan pedagogiskt motiveras genom 
deltagande skapas inlevelse och att barnen därigenom lättare minns upplevelsen, det så 
kallade ”learning by doing” (Jacobson, Larsson 2000:54). 
 

4.2 Syften som kan fungera parallellt. 
Att Hogslaby inte har låtit skriva ned sitt huvudsyfte i den pedagogiska verksamheten ställer 
mig undrande. Finns det en rädsla för att syftet inte skall anses vara gott nog? Att 
verksamheter liknande Hogslaby saknar mål- och styrdokument är dessvärre ingen ovanlighet 
(jfr Jacobson, Larsson 2000:57). Fördelen med att ha syften och mål nerskrivna är att det blir 
mer uppenbart för alla parter vad som egentligen ska försiggå i byn så att man gemensamt kan 
rätta sig efter detta. Om verksamheten har ett dokumenterat syfte och mål borde det dessutom 
lättare kunna legitimera sin existens och till och med kunna söka utökade bidrag för en 
eventuell utveckling. Att dessutom sakna en återkommande utvärdering är anmärkningsvärt, 
hade detta skett hade problematiken med avsaknandet av dokumentering uppdagats och 
åtgärdats. I dagsläget är en utvärdering omöjlig utan att vända sig till inofficiella otryckta 
källor. 
 
Min åsikt är trots allt att den verksamhet som nu pågår flyter på bra. Men detta gör den 
naturligtvis på grund av att det faktiskt existerar en mängd av de anställda och Åsa 
Anderljung själv, outtalade syften. Dessa syften är det viktigt att ta tillvara på och diskutera 
vid nedtecknandet av det övergripande syftet. Inte minst för att det finns och bör finnas flera 
syften som kan verka kompletterande gentemot ett stort övergripande syfte. Just för att jag 
tycker att ett övergripande syfte i stil med att generera kunskap inte räcker, har jag i 
uppsatsen valt att ta reda på syften som kan kombineras och användas parallellt med ett stort 
övergripande syfte.  
 
Museer brukar se det som viktigt att eleverna skall få perspektiv på sin egen tillvaro, att möta 
alternativa sätt att tänka, värdera och handla. Det kanske låter klichéartat men det är tänkt att 
eleverna ska fås att inte helt oreflekterat betrakta sin egen tid som alltings mått och inte se den 
som historiens höjdpunkt. Bland annat skall eleverna förstå att forntidens människor inte var 
dummare, mindre tekniska eller mer okunniga än vi är idag. Dessutom så kan det vara ett mål 
i sig att visa att det går att lära ut historia och ha det kul samtidigt, men det är alltid viktigt att 
inte förmedla fördomsfulla bilder av tidigare epoker. Bara för att man vill skapa ett kul sätt att 
förmedla, får man inte strunta i att ta hjälp av nya forskningsresultat (Jacobson, Larsson 
2000:51-52). 
 
Ofta betonas det från skolans håll att eleverna får större förståelse för sin egen samtid genom 
att ta del av hur människors levnadsförhållanden har sett ut tidigare i historien, något som 
Hogslabys verksamhet har haft med sig från starten 1981. Eleverna skall kunna se de 
historiska förändringarna, men förstå att det har gått och går att leva annorlunda än vad de 
själv gör. Lärare anser ofta att museers och verksamheter som levandegör historia, kan 
generera en kunskap som både blir bestående och roligare än den kunskap eleverna lär sig i 
skolans böcker (Jacobson, Larsson 2000:53).  
 
Skolans böcker tar dessutom enbart upp historia och förhistoria i stora generella drag medan 
man inom verksamheter som Hogslaby kan arbeta med en lokal historia. Den lokala historien 
får inte bli den enda inriktningen för historieämnet, men kan däremot ses som en användbar 
referenspunkt. En punkt gör det möjligt för eleverna att se att historien faktiskt angår dem och 
inte bara människor i andra tider och på andra platser (Jacobson; Larsson 2000:54). Dessutom 
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kan verksamheten göra att barn som annars utestängs på grund av läs- och skrivsvårigheter 
eller koncentrationsproblem, plötsligt kan blomma upp och fungera utmärkt genom det 
alternativa lärandet (Jacobson & Larsson 2000:54; Lindström 2003:33-34) 
 
Men för mig framstår ett av de viktigaste syftena för de flesta parter vara att ge eleverna en 
rolig dag, en positiv upplevelse. Detta sticks det ibland under stol med, det kanske inte 
uppfattas fint nog? Visst kan ett sådant syfte göra att den historiska korrektheten får ge vika 
för det spännande och pedagogiskt gångbara (Jacobson & Larsson 2000:57). Men om detta 
skulle vara ett led i det uttalade syftet, att barnen ska få en dag som bryter mot vardagen, 
tycker jag inte att det finns några som helst problem om en viss historisk korrekthet får ge 
vika.  
 
Konkret har jag valt att göra en lista med förslag till syften och mål som en 
upplevelsepedagogisk verksamhet skulle kunna ha med i sin verksamhet:  
 

 Kunskapsförmedling 
- Förmedla en nyanserad historia/forntidshistoria 
- Förmedla den lokala historia/forntidshistoria som saknas i skolböckerna 
- Förmedla de nyaste forskningsresultaten 
- Skapa förståelse för skilda levnadssätt. 
- Avliva förutfattade meningar. Forntiden/historien var inte primitiv, bara annorlunda. 
- Låta besökarna testa på forntida/historiska tekniker  
- Byns funktion som vetenskapligt experiment, som leder till ny kunskap om bland 

annat huskonstruktion 
 

Socialt 
- Skapa gemenskap i gruppen 
- Vara en kul upplevelse och brytpunkt från vardagen 
- Barn och vuxna ges chansen att umgås i andra former än vanligt 
- Uppmuntra elever som annars kan ha en undanskymd roll i klassrummet t ex på grund 

av blyghet eller läs- och skrivsvårigheter. 
- Inspirera och aktivera elever som tar mycket plats eller har andra former av sociala 

handikapp som till exempel damp. 
 

Ge förmedlingen en upplevelsemässig form 
- Skapa en mer bestående kunskap 
- Learning by doing 
- Nå elever som annars kan stängas ute på grund av den form som lärandet får i en 

lektionssal.  
 

4.3 Jakten på korrekthet och iscensättandet 
Autenticitet är eftersträvansvärt, men precis på samma nivå som objektivitet eftersträvas inom 
större delen av forskningen, eftersträvas autenticiteten med en form av förståelsen att den inte 
går att uppnå.  För att uppnå en autenticitet i en järnåldersby, krävs olika förutsättningar 
beroende på vem besökaren eller betraktaren är som möter den autentiska miljön. Beroende 
på besökarens referenspunkter och inlevelse/upplevelse förmågor, kommer besöket att 
uppfattas på olika sätt. För mig är autenticitet ett begrepp som alltså aldrig kommer att 
uppnås, och som till stor del är överskattat. Autenticiteten är ett alldeles för diffust begrepp 
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Fig. 17. Trähusets bakre vägg håller på att ge med sig. 
Foto: Ninni Westerlund, november 2005 

och alldeles för olika för varje individ för att det skall över huvud taget gå att uppfyllas under 
återgivandet av forntiden i en ”forntidsby”.  
 
Hogslaby har i dagsläget ett antal mindre vindskyddslika skjul. För verksamheten som i dag 
bedrivs i byn tycks husen inte verka särskilt hämmande över huvud taget, snarast tvärt om. 
Byggnaderna skapar en fin inramning av platsen på samma sätt som en teaters kulisser, den 
aktiva ”teatern” sker inom ramarna av kulisserna, inte i kulisserna. På en teater tar de som inte 
vill eller är menade att synas, skydd i kulisserna. På Hogslaby använder barnen byggnaden 
som en knutpunkt för sin verksamhet, men agerar framför byggnaden så att de kan agera och 
verka synliga, för att samtidigt kunna själva se sina klasskompisar.  
 
Även om jag tycker att själva inlevelsen, att barnen träder in i en roll och agerar i järnåldern 
med ett alterego uteblir, så infinner sig en stor entusiasm. Barnen går in i sina uppgifter, även 
om de gör det i nutid, och relaterar nu till då. ”Det var ej så kul att springa och hämta vatten 
hela tiden”, (Ihsan alias Fastvi), men pojken hade full förståelse för det, det behövdes vatten 
för annars kunde inte uppgifterna i byn utföras. Att barnen uppskattar att få chansen att 
faktiskt ta eget ansvar syns även det verkligen i utvärderingarna. ”Jag tyckte att det var roligt. 
Det var kul när man fick hjälpa till” (Mathilda alias Sol). Barnen arbetar och lever sig in, till 
och med uppskattas arbetet mer för vissa än själva rasterna. Det sämsta i Hogslaby var: ”Fri 
lek för det var roligare att jobba” (Sebastian alias Igul Björn). 
 
Ett problem med forntidsbyar är att allt kan bli alltför levande och påträngande i det att det är 
svårt att ifrågasätta den bild som barnen får genom besöket. Ofta så presenteras i 
forntidsbyarna en tillrättalagd förebildsskapande presentation av det förflutna som något 
eftersträvansvärt. En bild som skapats långt från död, svält och andra svårigheter. Att 
forntidsbyarnas verksamhet ofta koncentreras till sommaren ger även det en vinklad bild. 
Forntiden var en somrig tid där det jobbiga inslagen reducerats (Petersson 2003:262,298,312; 
Herschend 1990:20-21). Det känns som man i Hogslaby delvis kan ta sig runt detta genom de 
kulisslika byggnaderna. Barnen får en stark upplevelse av hur arbetet kan ha gått till på 
järnåldern utan att få en romantiserad idyllisk bild av forntiden. Däremot så kan byns enkelhet 
verka som ännu ett exempel på forntiden 
som enkel och primitiv. Byggnaderna 
känns primitiva, inte minst i det att de är i 
stort behov av reparation. Tak och väggar 
har på många ställen rasat. Visst förklaras 
det från personalens sida att byggnaderna 
inte är boningshus, men för ett barn kan 
det vara svårt att förstå. Om man inte bor 
i ett hus, vad använder man det till då?  
 
”Jag tyckte att det var jätteroligt att allt 
var så likt järnåldern” (Linnea A alias 
Nattfari), hur skall man tolka en tanke 
som denna? Uppenbarligen har hon fått 
sina tankar om järnåldern verifierade. Nu 
var hon det enda barnet i utvärderingarna som jag har gått igenom, som uppgivit detta som det 
bästa som hände henne i byn. Men man kan tänka sig att hon inte är den enda som tänkt 
tanken: Upplevelsen var så som det var i järnåldern. Så trots avsaknaden av autenticitet och 
historiskt ”korrekta” hus, inslagen av nutid i barnens fullt synliga kläder under kolten och 
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uteblivandet av rolltagning så infinner sig upplevelsen och känslan av att vara i järnåldern. 
Syfte som Hogslaby har haft sedan starten som forntidsprojekt 1981. 
 
Denna form av iscensättning och upplevelsen av järnåldern som omnämns i föregående 
stycke, beskrivs inte självklart som lek eller rollspel. Barnen deltar i de olika aktiviteterna, 
men utan krav på inlevelse eller rolltagning. Birgitta Gustavsson (2002:137) kallar denna 
form av lärande för ”situerat lärande”, ett lärande som snarast har med situationen och dess 
handling att göra, mer än ett styrt rollspel eller styrd lek. Hon påpekar att där finns en kritisk 
punkt som har med tanken att lära genom att delta i aktiviteter, att göra. I detta finns alltid en 
fara i att innehållet under de olika situationerna kan leda till en alltför utpräglad aktivism, 
vilken egentligen inte har med själva lärandet att göra. Görandet kommer att stå i sådan fokus 
att någon reflektion aldrig kommer till stånd över det innehållsmässiga sammanhanget 
(Gustafsson 2002:137).  Detta är något som jag tyckte att jag till viss mån uppmärksammade i 
Hogslaby, intentionerna att ”lära genom att göra” är goda, men reflektionerna uteblir. Flickan 
som jag talade med om hennes offer till Tor var osäker om jag kunde gå och ta mig en titt. 
Det skapade funderingar och diskussion om vad som var lämpligt och inte. Men att detta 
skulle ske i större utsträckning hade jag tyvärr svårt att se. Barnen var oerhört engagerade, 
men tycktes nöja sig med att deras uppgifter skulle göras på grund av ett högre syfte: huggs 
ingen ved kan vi inte laga mat och då får vi gå hungriga.  
 

4.4 Förberedelser och uppföljning 
I Kalmarprojektet poängteras ideligen om förberedelserna inför tidsresan, men framför allt 
talas det om det massiva arbetet som skolan och museet gör för att följa upp upplevelsedagen. 
Även i annan litteratur rörande upplevelsepedagogik talas det om ett stort behov av kompetent 
uppföljning (Peterson 2003:268-269; Aronsson, Grervall, Larsson 2000; Aronsson, Larson 
2002)  I Hogslaby är lägerskoledagen själva meningen med besöket och upplevelsen. Sedan 
2005 har dock lägerskolan kompletterats med en halvdags introduktion med teori och vad 
som kan liknas med bakgrundsfakta där forntiden placeras på en tidslinje och arkeologi 
förklaras i ett större sammanhang. Men att följa upp upplevelsedagen ligger helt på skolan, 
det vill säga den individuelle läraren, att göra.  
 
Det är i det uppföljande samtalet, i mötet mellan pedagogen och barnens tankar om den 
upplevda verkligheten i upplevelsen, som betydelse eller mening skapas. I det att barnen skall 
kunna konstruera en likhetsrelation mellan då-nu och vi-dom, har de efterföljande samtalen en 
viktig funktion i lärandet som upplevelsedagen startat, eller lagt en grund för (Gustafsson 
2002:158) Alltså skulle man kunna säga att det är samtalen efter upplevelsen som skapar 
själva upplevelsen, eller åtminstone den frukt av kunskap och förståelse, som man söker med 
arrangerandet av upplevelsen. 
 
Eftersom barnen saknar en egen föreställning om de abstrakta och teoretiska begreppen som 
traditionell undervisning har sin utgångspunkt i, blir denna information som är tänkt att läras 
ut, just abstrakt och svåråtkomlig. Under en efterföljande dialog, i detta fall under en 
uppföljning till lägerskoledagen, får istället barnens spontana begrepp och förståelser från 
upplevelsen, möta de abstrakta och teoretiska begreppen. Utifrån barnens egna erfarenheter 
underlättas förståelsen och kunskapen blir mer bestående (Gustafsson 2002:159). 
 
Något som jag funderat över är om undervisning och förståelse vid Hogslaby skulle kunna 
underlättas genom att börja dagen för lägerskolan efter en kort introduktion. Istället för att 
använda introduktionshalvdagen innan lägerskolan, skulle man kunna låta denna komma efter 
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och istället fungera som en uppföljning. På detta sätt har barnen upplevt känslan att vara i 
forntiden, att tala om forntiden kan på detta sätt underlättas. Att inte ha toalett känns kanske 
inte längre så främmande efter att ha varit på utedass. Att barn var barn, men fick ta vuxet 
ansvar känns inte främmade, efter som det var just det de fick göra i byn, de högg ved, de 
gjorde mat, och så vidare. Skulle inte fornlämningsvandringen på detta sätt kunna bli lättare 
att greppa? I utvärderingen uppfattas vandringen tyvärr av barnen som långtråkig. Efter att 
faktiskt ha mött en forntida vardag, kanske lämningarna skulle kunna uppfattas som mer 
spännande och intresse. Med spänning ökar ju inlevelse och genom detta en mer effektiv 
inlärningsförmåga.  
 
Saknas uppföljning efter upplevelsen riskerar i detta fall Hogslaby att hamna i en situation 
med åskådlighetsundervisning. En undervisning där pedagoger i god tro strävar efter att 
undanröja alla svårigheter för att göra lärandet bekymmerfritt och åskådligt. Men vad som 
händer är att informationen antingen blir svår att greppa, eller helt enkelt alltför förenklad. 
Upplevelsen bör ses som grund för lärandet, inte som själva lärandet i sig (Gustafsson 
2002:159-160). 
 

4.5 Att verka integrerande 
I Botkyrka har en tredjedel av invånarna rötter i över 100 olika länder runt om i världen. Detta 
gör att man från kommunens sida vill att även järnåldersbyn skall verka integrerande och 
tänka på att den kunskap som förmedlas skall angå alla, även de med utom skandinavisk 
härkomst. Under introduktionsdagen talas det om ett mångfasetterat förflutet utan 
homogenitet i befolkningens ursprung. Trots detta känns världen långt borta under dagen i 
byn. Alla besökare får påtagligt nordiska namn och de enkla likadana kläderna gör att barnen 
blir en massa som myllrar runt inom de uppdragna ramar och linjer som de anställda 
pedagogerna styr. 
 
Den spännande berättelsen som hade för avsikt att ge barnen en anledning varför de var i byn 
hjälper till att distansera platsen från resten av världen. Alla andra arbetare i byn är långt bort 
för att skaffa salt som är viktigt för järnåldersmänniskorna, medan barnen har hamnat här. Här 
hade det kanske varit lämpligt att passa på att använda historiskt kända resmål och namn på 
platser som barnen kan känna igen och relatera till från tidigare upplevd kunskap. Kanske till 
och med kan byns storman ha haft med sig persiska silvermynt, ett kristet kors från 
Konstantinopel eller kanske glas från Rhenlandet från sin förra resa, som pedagogen kan 
berätta om.  
 
I Kalmarprojektet talas det om funderingar och försök med gäster som besöker 
upplevelsesituationen. Även om det är historiskt tveksamt så skulle kanske ett besök av en 
kristen eller muslim kunna ge situationen en intressant vändning. Att till exempel föra in en 
person på genomresa som ställer frågor om omgivningen och den ”samtida” situationen och 
relaterar det barnen berättar till dennes påstådda härkomsts samtida situation. Jag tror att detta 
skulle locka till eftertanke. I Kalmar projektets utvärdering (Lindström, Holmén, Westergren 
2003) visade det sig att det var just liknande inslag som gjorde att barnen mindes situationer 
och använde dem som referenspunkter.  
 



 

 34 

5. Sammanfattande slutdiskussion 
Frågeställningen i det inledande kapitlet var: Vilka syften har Botkyrka kommun i dag med 
drivandet av järnåldersbyn Hogslaby? Uppfyller verksamheten i byn dessa syften? Om nej, 
hur skall byn utvecklas för att uppnå målen, finns det dessutom mål och syften som saknas i 
verksamheten? 
 
Mitt övergripande syfte med uppsatsen var att diskutera verksamheten i Hogslaby och hur 
denna svarar mot Botkyrka kommuns syften med byn. Detta försvårades markant av den 
dåliga dokumentationen och avsaknandet av mål- och styrdokument. För att nå de syften som 
har varit rådande under järnåldersverksamhetens uppbyggningsfas, har jag fått använda mig 
av lösryckta och till viss del knapphändigt daterade dokument och anteckningar. För att 
studera dagens verksamhet har jag utgått från intervjuer och den information som skickas ut 
från kommunen till skolorna inför Hogslabys aktiviteter 2005.  
Konkret skulle jag vilja säga att kommunens mål med byn genom att använda en pedagogisk 
metod kallad ”learning by doing”, är att: 
 

- Barnen skall uppleva med alla sinnen hur livet kan ha varit på järnåldern. Genom att 
se, känna och göra ökar barnens förståelse. Det aktiva ”görandet” varvas av teoretisk 
förmedling från de anställda i byn, bland annat genom rundvandring.  

- Syftet med lägerskolan, att förstå hur människor har levt på järnåldern genom 
deltagande och reflektion från barnens sida. 

 
Utöver dessa konkreta syften kan man även hitta mer underförstådda syften som att besöket i 
byn skall verka integrerande och sammanhållande i gruppen. Barnen ska få en rolig dag ute i 
naturen, vilken det är meningen att de skall känna samhörighet med.  
 
För att sedan väga dessa syften gentemot den faktiska verksamheten finns lite brister. Trots 
den otroliga välviljan och ambitionen kan det vara svårt att se på den egna verksamheten, 
återigen försvåras utvärderingar av att det inte finns fastställda riktlinjer om vad byn 
egentligen ska vara.  
 
Även om jag tycker att själva inlevelsen, det vill säga att barnen träder in i en roll och agerar i 
järnåldern med ett alterego uteblir, så infinner sig en stor entusiasm. De går in i sina uppgifter, 
även om de gör det i nutid, och relaterar nu till då. Barnen ser, känner och gör aktiviteter i byn 
som är engagerande och som uppfattas som roliga. De deltar i de olika aktiviteterna, men utan 
krav på inlevelse eller rolltagning, en form av lärande som kallas ”situerat lärande”. Detta 
lärande har snarast med situationen och dess handling att göra, mer än ett styrt rollspel eller 
styrd lek. I detta finns en kritisk punkt som har med tanken att lära genom att delta i 
aktiviteter, vilket kan leda till en alltför utpräglad aktivism, som egentligen inte har med 
själva lärandet att göra. Det hela slutar med att görandet står i sådan fokus att någon reflektion 
aldrig kommer till stånd över det innehållsmässiga sammanhanget. Intentionerna att ”lära 
genom att göra” är goda, men reflektionerna blir knapphändiga eller helt enkelt uteblir. 
 
En tänkvärd förändring i dagens verksamhet vid Hogslaby järnåldersby, inte minst för att nå 
den uteblivna reflektionen, är en uppföljning av upplevelsedagen. Vikten av att upplevelsen 
uppföljs förklaras ingående i material rörande upplevelsepedagogik. Det är i det uppföljande 
samtalet, i mötet mellan pedagogen och barnens tankar om den upplevda verkligheten i 
upplevelsen, som betydelse eller mening skapas. Upplevelsedagen bör enligt mig ses som en 
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grund för lärande, inte som lärande i sig. Att ha en introduktionsdag har visat sig populärt 
bland lärarna, barnen har däremot till stor del uppfattat bland annat fornlämningsvandringen 
som mer eller mindre tråkig. För mig står det helt klart att en utveckling i Hogslabys 
verksamhet skulle vara att lägga den tid och det arbete som går till introduktionsdagen, på en 
uppföljande dag, vare sig det skulle innebära att pedagogerna besöker klassen i skolan eller att 
introduktionsdagen byts ut mot en uppföljningsdag. 
 
Däremot är det ingen dum idé att vilja föra in element från andra världsdelar och att tala om 
platsens historia i stället för personerna som funnits på platsen. Om Hogslaby har som 
intention att föra in dessa element eller inslag måste de se över den faktiska verksamheten. 
Men inte i syftet att göra forntiden mer spännande. Det uppfattas av mig som något 
inkonsekvent att hävda att man inte vill visa upp ett homogent ”svenskt” förflutet. Trots dessa 
intentioner så får alla besökarna i byn påtagligt fornnordiska namn. Världen utanför Hogslaby 
känns dessutom mycket frånvarande i lägerskoleverksamheten i dag.  
 
I dagsläget har man i Hogslaby ett antal mindre väderskyddslika byggnader. För 
verksamheten som i dag bedrivs i byn tycks husen inte verka särskilt hämmande över huvud 
taget, snarare tvärtom. Byggnaderna skapar en fin inramning av platsen på samma sätt som en 
teaterkuliss, barnen använder dem som en knutpunkt för sin verksamhet och eventuellt som 
just skydd undan vädret. 
 
Att bygga ut byn eller komplettera den med ett eventuellt långhus eller liknande, anser jag i 
dagsläget inte skulle vara givande för den pågående verksamheten. Men om viljan finns 
tycker jag att man från kommunens sida skall sätta sig ner och arbeta ut en arbetsplan för 
verksamheten, och utifrån denna formulera byggnads och materialbehov. Felet många 
forntidsbyar gör är att de med stor entusiasm och höga förväntningar bygger upp ett komplex 
som inte kan täckas av verksamheten. 
 
Legitimerar man till exempel ett långhus med att man vill kunna bedriva verksamhet under 
senhöst och tidig vår måste det först utredas om det finns elevunderlag för verksamheten över 
huvud taget. Ett underlag i denna stil kan uppfattas som en självklarhet men det syns inte 
minst i att det finns flertalet övergivna forntidsbyar i Sverige, att besöksunderlaget har 
överskattats. Dessutom så borde det uppfattas som en självklarhet att en verksamhet som 
Hogslaby, vilken kostar Botkyrka kommun 300 000 kronor om året, borde ha 
verksamhetsberättelse, måldokument och en ordentlig syftesformulering. Hade inte byn varit 
kommunalt driven utan drivits av en förening är det inte då tveksamt, om bidrag hade givits ut 
på de redovisningsunderlag som järnåldersverksamheten kan visa upp?  
 
Trots de brister som finns i verksamheten vid Hogslaby järnåldersby, är det imponerande att 
den idé som en gång ledde till initiativet till forntidsprojektet, fortfarande lever kvar efter 25 
år. Grunden till de problem som Hogslaby har ligger troligtvis i att man från kommunens sida 
inte har brytt sig om att och /eller velat ändra på en verksamhet som har tyckts fungera.  
 
Järnåldersbyn är en fantastisk tillgång och möjlighet som jag hoppas att Botkyrka kommun 
skall få ökat intresse för, inte minst genom den syftes- och målformulering som jag hoppas 
skall följa efter denna uppsats. Dessutom så hoppas jag att forntidsverksamhetens 25-års 
jubileum, som sammanfaller med det nationella mångkulturåret, skall uppmärksammas. Här 
ser jag en möjlighet att få till stånd den uppföljning som lovades för alltså snart 25 år sedan, 
av kommunen, efter det stora intresset för utställningen Alla tiders Botkyrka 1981. Under de 
fyra dagar som utställningen var öppen, var besöksantalet, nästan 500 personer per dag! 
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5.1 Slutsatserna i korthet 
- Hogslaby järnåldersby saknar måldokument och genom detta konkreta syften och mål med 
byn. Ett faktum som motverkar inte minst en utvärdering och utveckling av byn 
 
- Barnens engagerandet i byn och intentionen att använda sig av learning by doing tenderar att 
ta sådan plats i verksamheten knuten till byn att görandet blir så centralt att den tänkta 
reflektionen uteblir. Situationen kan då liknas med så kallat situerat lärande, ett lärande 
baserat på situationen inte på reflektion. Vilket leder till att kunskaps målet inte nås.  
 
- Upplevelsedagen (i Hogslaby kallad lägerskolan) skall ses som grunden till lärandet, inte 
som lärande i sig. Här är en uppföljning mycket viktig, något som helt saknas vid Hogslaby. 
Det är i uppföljningen som kunskapen skapas under dialog genom att relatera ny kunskap till 
den sedan tidigare upplevda upplevelsen. Vid Hogslaby är därför en utvecklingsidé att byta 
plats på introduktionsdagen och upplevelsedagen, för att öka barnens förståelse. 
 
- Tanken bakom att försöka se byn som en plats för mångkultur, bland annat genom att tala 
om platsens historia, istället för människorna på platsens historia, är goda. Men bör utvecklas 
och drivas genom hela verksamheten. Idag finns moment som fortfarande motverkar 
tankegången om ett mångkulturellt förflutet på platsen.  
- Ett intressant tillägg till undervisningen skulle kunna vara om man lät en utomstående, tex 
kristen eller muslim ”från järnåldern”, komma på besök under arbetet i byn. En händelse som 
skulle kunna öka inlevelse och reflektion från barnens sida . 
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Bilagor 
Bilaga 1. Karta & lista över fornlämningar kring Hågelby  
Kartan är hämtad från Mörkfors 1988:71. 
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Bilaga 2. Utvärderingsenkät för Hogslaby Järnåldersby. 
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Bilaga 3. Så här kände jag mig på Hogslaby 
En sammanställning av utvärderingarna från sju stycken klasser som besökte Hogslaby under 
våren 2005.  
 

Så här kände jag mig på Hogslaby:  
 

 

  

 

  

 

  

 

  
Ej svarat  
 

På morgonen när jag vaknade 
hemma. 58 17 3  84 
När jag fick namn och kläder 147 15    
När jag jobbade i Smedjan 68 11 1 83  
När jag jobbade i Textilen 64 12 3 83  
När jag jobbade i trä 73 11  78  
När jag jobbade i köket 81 4  77  
När jag åt mat 130 29 3   
När jag diskade och städade 89 58 11 4  
På rast och fri lek 130 25 5 2  
På vandringen 66 19 5 62 10 
Vid mellanmålet 149 12  1  
      
Antal elever som deltagit: 162st     

 
Deltagande klasser i utvärderingen: 
Trädgårds skolan 3H 23st elever   Introduktion: 2005-04-06  Lägerskola: 2005-05-04 
Grindtorp skolan 3:2 20st elever   Introduktion: 2005-04-11  Lägerskola: 2005-06-01 
Kvarnhagsskolan 3AB 19st elever   Introduktion: 2005-04-12  Lägerskola: 2005-05-17 
Barnslättskolan 3A 24st elever   Introduktion: 2005-04-15  Lägerskola: 2005-05-11 
Grindtorp skolan 3:1 20st elever   Introduktion: 2005-05-11  Lägerskola: 2005-05-25 
Maltesholmsskolan 3A 21st elever   Introduktion: Ej deltagit    Lägerskola: 2005-04-20 
Majtorp Skolan 3A 35st elever   Introduktion: Saknas info. Lägerskola: 2005-04-27 
 
Skriv och berätta om det bästa som hänt när du var i Hogslaby: 
”det bästa som hände var att mitt namn, Embla var så likt mitt – Emilia.” Embla (Emilia) 
”det bästa var i trä & mat för jag gillar att hugga ved & laga mat”, Igul Björn (Sebastian) 
”Det bästa i hogslaby var smedjan och jöra krokar”, Lori (Alexander) 
”jag tyvker att färga garn var roligast. Och det var konstigt att färgen blev gulgrön.” Idun 
(My) 
”När jag va vid trä och gjorde en Brumare.” Balder (Arvid) 
”Det var när jag var i smedjan. Det var roligt att samarbeta med en kompis och handskas med 
elden”, Gunnar (John) 
”Jag tyckte att det var jätteroligt att allt var så likt järnåldern”, Nattfari (Linnea A) 
”Jag vet inte vad det var som var bäst för jag tyckte allting var Bra!”, Vala (Elin) 
”Jag tyckte att det var roligt. Det var kul när man fick hjälpa till”, Sol (Mathilda) 
”Det bästa var att få kläder och namn”, Tora (Yasmina) 
”det var när jag jobade i smedjan det var roligt när jag slog som en galning med hamaren på 
hjärn pinen”, Embla (Fetima) 
”Det var när jag fick namn och kläder och när vi jobbade. ” Rikvy (Sara) 
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Skriv och berätta om det sämsta som hände i Hogslaby: 
”Det var inget som var tråkigt”, Sigtor (Jonatan) 
”Det sämsta var när det var slut”, Jorun (Monika) 
”det semsta var att jag så hjärna ville vara i smedjan och textil och trä det ville jag hemskt 
hjärna göra men det var kul endå.” Embla (Emilia) 
”Att vi inte fick prova alla 4 sakerna.” Tora (Alieia) 
”Det som var tråkigt var att vara i Trä huset för att man fick inte göra så mycket”, Rari 
”Fri lek för det var roligare att jobba”, Igul Björn (Sebastian) 
”De sämsta var att man frös lite”, Torgun (Ida) 
”Det sämsta var att åka hem, och att tiden gick så fort”, Torgun (Felicia) 
”Allt var bra”, Galvni (Hzbai) 
”toaleten”, Ighl Björn (Daniel) 
”När jag städade var det tråkigt”, Balder (Cîhan) 
”Det var ej så kul att springa och hämta vatten hela tiden”, Fastvi (Ihsan) 
 
 
Många barn valde att inte nämna något dåligt, och många skrev uttalanden i stil med ”Inget 
var dåligt”, ”Allt var roligt” eller liknande.  

 

 



 

Abstract 
Experience and feeling of insight. A cultural pedagogic study of Hogslaby Iron Age 
village, Botkyrka rural district.  
 
The main purpose of this study is to view the aims of the local authority of Botkyrka for their 
prehistoric village, and to compare those with the actual activities in the village. 
Because of no official formulated aims, the study were laboured through interviews, 
observations, analysis of evaluations and a parallell literature study.  
 
For the visiting pupils today, the village has an introduction, but not a follow-up. 
Pedagogically the follow-up is the most important part, seeing that it’s there the knowledge is 
created in relation to the experience. 
 
Through experience-pedagogy, based on learning by doing, try to attain an experience 
intended to generate knowledge. But in this case, the focus lands on doing, and the reflection 
fails to occur. This is a learning based on the situation, rather than on the reflection, situated 
learning.  
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