
Doing History – Historia i skolan

HNEFATAFL är ett brädspel som rört sig genom tid och rum. Det är ett strategispel där en grupp
omringade krigare ska försvara sin “hnefi”, hövding, mot angripare. Spelet var populärt på vikingatiden
och det finns fynd från boplatser och ex. pojkgravar. På 1700-talet stötte Linné på spelet under sin resa i
Sápmi. Då hade vikingahövdingen ersatts av en svensk kung, vars soldater slogs mot ryssarna. När och
hur det kom att bli ett samiskt spel är oklart, men vi vet att samisk och Norrön-kultur hade kontakt redan
under vikingatiden. Slutligen dyker spelet upp i Nordamerika, då svenska emigranter tog det med sig på
1800-talet. Då har vi ytterligare en kontext när hövdingen/kungen blivit en rebelledare från sydstaterna
och angriparna utgjordes av Lincolns unionssoldater (Foto: Patrik Johansson).

Vill du utveckla din historieundervisning? Nu finns en möjlighet för dig som är
lärare i årskurs 4-9 eller på gymnasiet att fördjupa dina kunskaper runt
historieundervisningen. Vi söker engagerade och historieintresserade lärare som vill
delta i en seminarieserie där den egna undervisningen står i centrum.

I seminarieserien testar vi tillsammans olika övningar som hjälper eleverna att tänka
och resonera historiskt. Vi tar hjälp av sex historiedidaktiska tankeverktyg (historisk
betydelse, kontinuitet & förändring, belägg m.fl.) som hjälper oss organisera
historieundervisningen och strukturera elevernas lärande. Seminarieserien avslutas
med en heldags workshop där vi utifrån tankeverktygen och historiska material
konstruerar övningar att använda i historieundervisningen.

Seminarieserien består av 6 tillfällen utspridda under läsåret. Datumen för läsåret
2023/24 är: 22 september, 20 oktober, 10 november, 24 november samt 8 december.
Dessutom ses vi en heldag (kl 9-16) 16 februari.

Doing History 2023/24 leds av Patrik Johansson och Ulrik Holmberg, forskarutbildade
historiedidaktiker och lärare på Globala gymnasiet och SO-didaktik i centrum som är
en del av Stockholms stads satsning på ämnesdidaktik. Din skola får ekonomiskt stöd
för din medverkan från utbildningsförvaltningen (t.ex. vikarieersättning). Under läsåret
23/24 genomförs också seminarieserien Doing RE 1, Doing SH 1 och Doing 2
(fortsättningskurs) i RE och HI.

Om du är intresserad att gå Doing History så fyll i formuläret och om du har fler frågor
kontakta ulrik.holmberg@globala.se.

https://forms.gle/4T9izFTsyHAZqqCt6
mailto:ulrik.holmberg@globala.se

