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1 INLEDNING 
 

Arkivpedagogik kallas den verksamhet, där arkiven förmedlar historia, informerar om vad 

arkiv egentligen är, vad man kan hitta i arkiven samt hur man kan gå till väga med 

arkivmaterial genom exempelvis arbetsuppgifter till kopierat arkivmaterial. Verksamheten är 

ett sätt att försöka finna nya användargrupper för arkiven. Skolelever är en grupp som det har 

satsats på och som man har nått framgång med. Det är viktigt att komma ihåg att 

arkivpedagogiken inte nödvändigtvis bara behöver handla om verksamhet riktad mot 

skolelever. Att så ofta nu är fallet beror på att skolan är en tacksam miljö att marknadsföra 

arkiven på, eftersom det är en plats där man når en stor publik från olika socialgrupper. 

 De statliga arkiven har fått i uppdrag av Kulturdepartementet att arbeta alltmer gentemot 

skolorna. Under de senaste åren har diverse arkivväskor med kopior på handlingar samt 

arbetsuppgifter för skolelever producerats vid svenska arkiv. Studiematerialet används i 

historieundervisningen i skolorna. Arkivväskorna har visat sig passa väl in i dagens 

grundskola och läroplan, då idén bygger på problembaserat och processinriktat lärande, 

källkritik och hembygdsundervisning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Arkivpedagogiken består av två aktörer – arkiven och deras presumtiva användare. Länken 

däremellan är det som ska förmedlas från arkiven till de potentiella användarna. Mitt syfte är 

att problematisera arkivpedagogiken utifrån tre delar – skolan, arkiven samt det som ska 

förmedlas, där skolan får representera de presumtiva användarna.  

 Arkivpedagogiken problematiserad utifrån skolan måste ses ur lärarnas och elevernas 

perspektiv. Jag beskriver i avsnittet Arkivpedagogiken och skolan hur arkivpedagogiken kan 

fungera praktiskt i skolan och frågar mig hur verksamheten passar in i läroplanen, vad lärare 

och elever tycker om sättet att arbeta och om uppgifterna och materialet.  

 I mitt andra avsnitt Arkivpedagogiken och arkiven angriper jag verksamheten sett ur 

arkivens och arkivariernas synvinkel. Hur betraktas arkivpedagogiken i arkivvärlden? Hur går 

arbetet med verksamheten till? Vad gör en arkivpedagog? Tankar kring utveckling av dagens 

arkivpedagogik? 

 Det arkivpedagogiska arbetsmaterialet erbjuder genom sina källor en inblick i verkliga 

händelser med verkliga personer som medverkanden. Genom att veta att personerna har levat 

på riktigt, kanske till och med på samma ort som eleven, ges en känsla av identifikation. Hur 

”riktig” är då historien som presenteras i arbetsmaterialet? Vad kan man berätta om historien? 
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Hur mycket måste man tillrättalägga för att göra historien begriplig? Är arkiven bättre än 

museerna på att förmedla ”historia på riktigt” genom sina arkivhandlingar? Dessa frågor 

behandlas i mitt tredje avsnitt Vad förmedlas?.    

 

1.2 Arkivpedagogikens framväxt 

Tanken med arkivpedagogiken är att arkiv ska vara lika bekant och naturligt som bibliotek 

och museer för elever som går ut grundskolan. Det är viktigt att alla invånare i Sverige är 

medvetna om sin medborgerliga rätt att kunna ta del av allmänna handlingar, hävdar 

arkivpedagogikens förespråkare. 

 Arkiven har under sin tidigare historia inte riktat sin uppmärksamhet mot skolan. Under 

1800-talet fanns en tradition, där arkiven främst sågs som en resurs för professionella 

forskare. Under 1900-talet fylldes forskarsalarna av släkt- och hembygdsforskare. Lokaler för 

att ta emot skolklasser fanns inte. På senare tid har många större arkiv ökat antalet lokaler, 

men personal som skulle kunna använda någon större del av sin tid för skolverksamhet och 

undervisning saknas fortfarande. På 1980-talet började man emellertid att söka pengar för att 

kunna anställa personal och bygga upp en skolverksamhet på flera håll i landet. Det var främst 

arbetet mot gymnasie- och högskolor som var aktuellt då. I och med 1994 års läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, började arkiven inrikta sig mer på de yngre eleverna i 

grundskolan.1 

 Beata Losman, arkivlektor vid Riksarkivet, arbetade under tre läsår 1995/96-1997/98 med 

projektet ”Arkiv i skolan”2. Där uppmanade hon till att ett skolbesök till det egna 

kommunarkivet borde bli en regelbunden företeelse. Hennes projekt gick ut på att introducera 

arkivens innehåll för sjätteklassare och gymnasister i form av temahäften med kopior på olika 

arkivhandlingar. Hon märkte snabbt att teman som familj och skola var mycket populära. 

Hennes förhoppning var att på sikt få ett förhöjt medvetande hos politiker att arkiv inte bara är 

en ofrånkomlig skyldighet att tillhandahålla samhället utan även en lokal kulturell resurs. Hon 

var dock medveten om att det krävdes en utåtriktad kommunarkivarie för att kommunarkivet 

skulle kunna lyftas fram på detta sätt.3  

                                                           
1 Losman, Beata, ”De lokala arkiven – en resurs för historieundervisning”, Historielärarnas förenings årsskrift 
1996/1997, s. 62f. 
2 Losman, Beata, ”De lokala arkiven – en resurs för historieundervisning”, Historielärarnas förenings årsskrift 
1996/1997, s. 63. 
3 Losman, Beata, ”Arkiv i skolan – ett projekt om förmedling av det nationella kulturarvet”, DIK-forum, nr 18, 
1996, s. 12f. 
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 Arkivpedagog är ett nytt yrke som håller på att skapas i samband med att det satsas mer 

och mer på arkivpedagogiken. Sveriges första arkivpedagog, Karin Sjöberg, är anställd vid 

Skånes Arkivförbund. Hon anställdes med hjälp av projektstöd 1997, men från och med år 

2000 blev tjänsten fast. På flera håll i landet finns nu lärare och arkivarier anställda, i vilkas 

tjänster arkivpedagogisk verksamhet ingår. Man arbetar också för att kunna anställa fler.4 

Malmö stadsarkiv får en egen arkivpedagog i och med år 2002. På Lunds Landsarkiv finns två 

tjänster, i vilka 25 % är avsatt för arkivpedagogisk verksamhet.5  

 År 2001 kom Eva Sjögren Zipsane och Catarina Lundströms bok Historia på riktigt! -

arkivpedagogik i praktiken ut. Boken är den första av sitt slag och ska fungera som en 

handbok, ge råd och uppslag till idéer till den som vill starta en arkivpedagogisk verksamhet 

samt presentera den arkivpedagogiska verksamhet som just nu pågår runt om i landet. 

Författarna skickade före skrivandet via Arkivpedagogiskt forum ut en enkät till 450 arkiv 

från landets olika sektorer för att få reda på hur långt fram arkiven hunnit i tänkandet kring 

skolverksamhet. (Nätverket ”Arkivpedagogiskt forum” bildades 1999 i syfte att fungera som 

ett samarbetsorgan mellan arkivinstitutioner som arbetar med arkiv - skola projekt6.) De 175 

svaren som kom in visade på en stor och möjlig kapacitet hos arkiven. Det fanns till exempel 

förvånansvärt många utbildade lärare vid arkiven. Men svaren visade även på en benägenhet 

till oförståelse för fördelarna med ett samarbete mellan arkiv och skola. Endast hälften av de 

arkiv som svarat var villiga att anordna studiebesök för klasser på alla stadier. Brist på idéer 

var en annan orsak till att många av de tillfrågade arkiven inte hade hunnit så långt i sitt 

arkivpedagogiska arbete.7  

 Andra länder har hunnit längre än Sverige. I Storbritannien har de flesta regioner idag en 

ansvarig arkivpedagog, ”Education Officer”, som ger råd och stöd till andra arkivarier i 

regionen, som vill börja arbeta mot skolorna. Skoltjänsterna vid Record Office i Essex samt 

vid det regionala arkivet i West Midlands startade redan i mitten av 1970-talet. Även 

förebilden till det svenska nätverket Arkivpedagogiskt forum finns i Storbritannien. Andra 

länder som är i antågande är Frankrike, Tyskland, USA, Kanada, Australien och Nya 

Zeeland.8 I Frankrike finns till exempel ett arkivmuseum vid Archives Nationales i Paris, där 

                                                           
4 Sjögren, Eva, Lundström, Catarina, Historia på riktigt! – arkivpedagogik i praktiken., s. 94. 
5 Telefonintervju den 28/11 2001 med Karin Sjöberg, arkivpedagog vid Skånes Arkivförbund, Lund. 
6 Arkivens idéseminarium, NÄSSLINGEN 2000, Konferens arrangerad av ”Svenska arkiv i samverkan för 
synlighet”, Tillgänglig online: http://d1o75.telia.com/~u15510122/rapport.htm, 2001-12-08. 
7 Sjögren, Eva, Lundström, Catarina, Historia på riktigt! – arkivpedagogik i praktiken., s. 8f. 
8 Sjögren, Eva, Lundström, Catarina, Historia på riktigt! – arkivpedagogik i praktiken., s. 95f. 
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det produceras läromedel som når ut till varje fransk skola via departementsarkivens 

pedagogiska avdelningar9. 

 

1.3 Arkivväskor 

Arkivväskor har visat sig vara en lyckad form av arkivpedagogik för elever i grundskolan. 

Landsarkivet och Föreningsarkivet i Östersund var först med idén. Catarina Lundström, 

arkivchef vid Föreningsarkivet i Jämtlands län, som tidigare arbetat på länsmuseet i 

Östersund, började fundera på hur man inom arkivvärlden skulle kunna utforma 

paketlösningar med information och uppgifter likt museerna med sina museilådor. 

Projektpengar började sökas för att anställa en arkivlektor. 1991/1992 rekryterades en 

universitetsanställd som arbetade i fyra månader för att på ett mer vägledande sätt ge förslag 

på ämnen till uppsatser på högstadiet och gymnasiet. Det hade förut funnits listor tillgängliga 

med ämnesförslag till uppsatser, men nu blev dessa listor mer genomarbetade. Arkivarierna 

visste nu i vilka arkivboxar materialet låg, och om ämnena kunde besvaras och genomföras. 

Detta spred sig även till Malmö stadsarkiv.  

 Runt 1994 valde Lena Medin, som läste på lärarutbildningen i Östersund, att som uppgift 

undersöka hur man skulle kunna förmedla arkiven till skolorna och då i första hand till 

mellanstadiet, eftersom det var hennes inriktning i sin lärarutbildning. Genom projektmedel 

från Framtidens kultur anställdes sedan Lena Medin och utarbetade den första prototypen av 

Östersunds arkivväska.10 Året 1995 var den klar och 1997 var utlåningsservicen till skolor i 

gång med sex arkivväskor11. 

 Idén med arkivväskor har spritt sig till andra arkiv bland annat till Skånes Arkivförbund, 

SOFI (Språk- och folkminnesinstitutet) i Uppsala och Göteborg samt Uppsala Landsarkiv i 

samarbete med Uppsala Stadsarkiv. Arkiven har inspirerats av konceptet och gjort egna 

arkivväskor12. Arkivväskorna lånas ut gratis till skolor.  

 Östersundsväskan har alltså kommit att stå som modell för efterkommande arkivväskor, 

till exempel Uppsala Landsarkivs arkivväskor och arkivväskan som jag och några av mina 

kurskamrater på arkivvetenskapskursen vid Uppsala universitet har utarbetat. Fördelarna med 

konceptet är många. Till att börja med är själva väskan praktisk när det gäller studiepaket för 

                                                           
9 Abukhanfusa, Kerstin, ”Riksarkivet – törnrosaslottet som prinsen red förbi”, Arkiv, samhälle och forskning 
1990, s. 108. 
10 Telefonintervju den 5/12 2001 med Eva Sjögren, arkivchef vid Skånes Arkivförbund, Lund.  
11 Sjögren, Eva, Lundström, Catarina, Historia på riktigt! – arkivpedagogik i praktiken., s. 23f. 
12 Sjögren, Eva, Lundström, Catarina, Historia på riktigt! – arkivpedagogik i praktiken., s. 31ff. 
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utlåningsservice. Allt som behövs finns i väskan, som på ett smidigt sätt kan forslas mellan 

olika skolor.  

 I väskan finns olika teman att arbeta med. Fördelen med flera teman är att materialet på 

ett lätt sätt kan delas upp och anpassas efter hur mycket tid som kan avsättas för arbete med 

väskan. Det är även lättare att fördela uppgifter till grupparbeten, när redan avgränsningar i 

materialet är gjorda.  

 Varje tema har ett introducerande temakort. På temakortet finns en faktatext som ger en 

bakgrund och en inledning till temat. På temakortet finns även ett fotografi. Bilder är lätta att 

ta till sig och kan på så sätt hjälpa eleverna att tänka sig tillbaka i tiden. Till varje tema finns 

kort med frågor på som är uppdelade i samma ämnesområden som temakorten. Både 

frågekorten och temakorten är inplastade för att tåla en tuffare hantering. Kortens olika teman 

kan lätt skiljas åt genom att varje tema har sin enskilda färg.  

 Uppgifterna efterfrågar de dokument som ligger i väskan. Dokumenten försöker man 

göra så lika originalens utseende och form som möjligt. Detta kan göras genom att kopiera på 

gult papper eller ett så kallat japanpapper med tydligare fibrer i eller binda in kopiorna. Ett 

sprött japanpapper kan tyckas vara en ogenomtänkt idé med tanke på att tema- och frågekort 

är inplastade för att tåla elevers ibland ovarsamma hantering av skolmaterial, men tanken är 

att dokumenten på alla sätt ska kännas som riktiga. Meningen är att eleverna ska få en känsla 

av äkthet hos pappershandlingarna och därmed en känsla för varsam hantering av äkta 

arkivmaterial hos arkiven.  

 Till de dokument som har en alltför svårtydd handstil finns nycklar, det vill säga 

transkriberingar. Det skrivna materialet kan blandas upp med foton, böcker, tidningar och 

föremål som till exempel griffeltavlor och bläckpennor. Med i väskan finns även en 

lärarhandledning, där förslag ges på hur man kan arbeta med väskan i klassrummet, 

redovisningssätt och litteraturtips.  

  

1.4 Metod 

Genom att jämföra arkivpedagogiken med målen i 1994 års läroplan har jag försökt tolka hur 

relevant den arkivpedagogiska verksamheten är för skolan och därmed en stor del av dess 

målgrupp. I regleringsbrev, lagar och tidningsartiklar har jag urskiljt signaler för en ökad 

utveckling av arkivens skolverksamhet. 

 Genom intervjuer med en lärare och två elever, som varit i kontakt med arkivpedagogik 

samt med två arkivarier och en arkivpedagog har jag försökt att bilda mig en uppfattning om 

vad lärarna och eleverna tycker om arbetssättet, uppgifterna och materialet i samband med 
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arkivpedagogiken samt vad arkiven själva tycker om arkivpedagogiken. Intervjuerna har skett 

per telefon, vilket innebär att en ickeverbal kommunikation som minspel och kroppsspråk inte 

har kunnat analyseras.  

 Det finns olika typer av intervjuer. Öppna intervjuer, till skillnad från de strukturerade, 

används då respondentens uppfattning ska fångas. Genom denna typ av intervju blir det 

möjligt att besvara frågor om hurdant något är och vilken mening det har. Vid de mer 

strukturerade intervjuerna har intervjuaren redan avgränsat kontexten. De helt strukturerade 

intervjuerna har fasta svarsalternativ, vilket ger intervjuerna möjlighet att utgöra underlag för 

kvantitativa undersökningar.13 Jag har valt att använda mig av ”den riktat öppna” intervjun. I 

denna modell belyses en vid fråga med hjälp av frågeområden. Respondenten fördjupar sig 

här i det som intervjuaren finner meningsfullt, till skillnad mot den helt öppna intervjun, där 

intervjun öppnas med en vid fråga, men där intervjuaren fördjupar sig i det, som respondenten 

finner meningsfullt.14 Anledningen till att jag har valt att styra kontexten något genom 

frågeområden, beror på att det då blir enklare att göra en jämförelse av de olika parternas 

synsätt på arkivpedagogiken. Mina intervjuer har behandlat områdena: arkivens respektive 

skolans syn på arkivpedagogiken, (beroende på vem intervjun vände sig till), vad som 

förmedlas och dess utformning, kontakten med skolan respektive arkiven samt en möjlig 

utveckling av arkivpedagogiken. I intervjun med de två eleverna har jag dock frångått 

områdena där synen på arkivpedagogiken samt kontakten mellan skolan och arkiven 

behandlas. Jag har inte haft möjlighet att banda intervjuerna och kan därför ha missat något i 

återgivningen. Jag kommer i uppsatsen att presentera sammanfattade delar av intervjuerna och 

ibland endast referera till dem. 

 De personer som har intervjuats är Karin Sjöberg, Sveriges första arkivpedagog och 

anställd vid Skånes Arkivförbund, Eva Sjögren Zipsane, arkivchef vid Skånes Arkivförbund, 

Elisabeth Celander, arkivarie på Landsarkivet i Uppsala och engagerad i Landsarkivets 

skolväskeprojekt, Ulf Österling, högstadielärare vid Eriksbergsskolan i Uppsala, som har 

använt Uppsala Landsarkivs ”Skolväskan för Upplands län” samt Ninett Jahani och Carolina 

Eriksson, elever i Ulf Österlings åttondeklass.   

 Karin Sjöberg och Eva Sjögren Zipsane har synts och hörts mycket i tidningsartiklar och 

på konferenser och kändes självklara som intervjuobjekt. Eva Sjögren Zipsane har arbetat i 

Östersund, där många av idéerna kring den arkivpedagogiska verksamheten i Sverige har 

utvecklats. Eva har sedan fört med sig tankarna till Lund, där hon aktivt har arbetat för en 

                                                           
13 Lantz, Annika, Intervjumetodik, s. 19. 
14 Lantz, Annika, Intervjumetodik, s. 21. 
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större satsning på arkivpedagogiken till exempel genom att anställa Sveriges första 

arkivpedagog samt vara medförfattare till boken Historia på riktigt! – arkivpedagogik i 

praktiken. Boken har också använts som faktaunderlag i denna uppsats, då den är den hittills 

enda publicerade boken som på ett övergripande sätt behandlar just ämnet arkivpedagogik.  

 För att se hur en färdig idé har tillämpats och ytterligare utvecklats har jag valt att se 

närmare på Uppsala Landsarkivs arkivpedagogiska verksamhet samt en av skolorna som 

arbetat med deras material, Eriksbergsskolan i Uppsala. Detta förklarar därmed valet att 

intervjua Elisabeth Celander, Ulf Österling samt två av Ulfs elever. Det kändes naturligt att 

välja just verksamheten på Uppsala Landsarkiv, då jag själv efter två praktikperioder där på 

nära håll har fått se arbetet med skolväskorna och bekantat mig med materialet. Det material 

som har använts på Eriksbergsskolan är ”Skolväskan för Uppsala län”. Denna väska 

innehåller handlingar rörande Uppland uppdelat i sju teman: ”Brott och straff”, ”Husförhör”, 

”Livet på Forsmark”, ”Liv och död”, ”Resor och fritid”, ”Sjukvård” samt ”Skola”.  

 Jag är medveten om att de två intervjuade eleverna inte kan sägas representera alla de i 

skolväskearbetet involverade eleverna på Eriksbergsskolan. Eleverna är dock de enda som har 

ställt upp frivilligt. Enligt Ulf Österling hör eleverna till de flitigare i klassen. Att ställa frågor 

över telefon tycker jag är en mindre lyckad form, speciellt när det gäller att intervjua elever. 

Det var svårt att få ur dem några längre svar. Det var även svårt att undvika att lägga orden i 

munnen på eleverna, när jag ställde frågorna. Frågor som krävde mer eftertanke som till 

exempel tänkbara förbättringar blev inte besvarade. Detta är naturligtvis förståeligt, då lång 

tid har gått sedan eleverna och läraren på Eriksbergsskolan arbetade med väskan.  

 Ett bättre alternativ hade naturligtvis varit att få studera väskan när den var ute på en 

skola och under tiden ställa frågor samt låta eleverna berätta om arbetet genom att visa det 

arbete de gjort. Nu var dock Eriksbergsskolan den skola som senast använt ”Skolväskan för 

Upplands län”. De andra länsväskorna på Landsarkivet är fortfarande under utarbetande och 

har därför inte hunnit ut till några klasser. 

 Ulf och hans kollegor på Eriksbergsskolan är odelat positiva till arkivpedagogik, vilket 

kan göra att lärarens perspektiv blir onyanserad i uppsatsen. Möjligtvis kan detta vägas upp 

genom arkivarien och gymnasieläraren Patrik Höijs mer kritiska inställning i artikeln 

”Arkivpedagogik i blickfånget” i Tema Arkiv nr 4-01. 

 

1.5 Avgränsning 

Arkivpedagogik är en förmedlingsverksamhet och sorterar under arkivens uppgift att 

tillgängliggöra. I Kulturdepartementets årliga regleringsbrev, där det redogörs för arkivens 
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uppgifter, kan man säga att punkten tillgängliggöra är uppdelad i två områden: ordnande och 

förtecknande av material och informationsspridning. Är då ordnande och förtecknande en 

form av arkivpedagogik? Eva Sjögren Zipsane vill att förtecknandet ska föras ett steg vidare 

för att kunna kallas arkivpedagogik. Om man förutom den vanliga historiken i 

arkivförteckningen skriver en liten guide som berättar om uppgifter i materialet, som man 

kanske inte räknar med att hitta just i det aktuella arkivet, kan ordnandet och förtecknandet bli 

en del av arkivpedagogiken. På detta sätt skapas helt nya tänkbara ingångar i arkivmaterial. 

Eva Sjögren Zipsane försöker nu leda in ordnandet och förtecknandet på denna bana vid 

Skånes Arkivförbund. Samma modell med arkivpedagogiska guideblad utövas på många 

ställen i England.15  

 Min uppsats behandlar enbart arkivpedagogik, i meningen informationsspridning. Denna 

verksamhet kan vara riktad mot flera målgrupper. Jag har valt att i min uppsats behandla den 

arkivpedagogiska verksamheten i Sverige, som är riktad mot skolorna. Verksamhet mot andra 

målgrupper genom till exempel studiecirklar i släktforskning behandlas alltså inte. Att jag 

väljer att redogöra för verksamheten vänd mot skolan och då i första hand grundskolan beror 

på att denna typ av arkivpedagogik är den som förekommer mest. Jag har dessutom egen 

erfarenhet av sådan aktivitet. Under 2001 har jag tillsammans med två av mina kurskamrater 

inom projektet ”Skolväskan om skolan” tillverkat en egen arkivväska med material som rör 

skolan under främst 1800- och 1900-talen. Ett av väskans sammanlagt sex teman har testats i 

en mellanstadieklass i Uppsala. Min erfarenhet av denna form av arkivpedagogik gör att 

uppsatsen i huvudsak kommer att behandla just arkivväskor och arbetet kring dem. Andra 

lyckade former som till exempel studiehäften diskuteras alltså inte. Anledningen till att jag 

inte analyserar arbetet med ”Skolväskan om skolan”, som jag själv har varit delaktig i, beror 

på en alltför stor närhet i tid till arbetet samt att väskan fortfarande är under utarbetande.  

 

                                                           
15 Telefonintervju den 5/12 2001 med Eva Sjögren, arkivchef vid Skånes Arkivförbund, Lund. 
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2 ARKIVPEDAGOGIKEN OCH SKOLAN 
 

2.1 Arkivpedagogiken och LPO 1994 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (LPO) från 1994 finns det stöd för 

verksamheter som arkivpedagogik. Texten i läroplanen ger i och för sig utrymme för att tolka 

in många passande verksamheter. Läroplanen är inte längre styrande utan ska fungera som ett 

uppslag för idéer.  

 Läroplanen betonar vikten av medvetandegörandet av kulturarvet. Detta för att det ska 

skapa en trygg identitet hos eleven samtidigt som det ska ge förståelse för andras villkor och 

värderingar.16 Den uppmanar även till att i undervisningen grundlägga vissa övergripande 

perspektiv. Det historiska perspektivet kan ge elever möjlighet att förstå tänkbara 

utvecklingslinjer i framtiden och därmed utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.17 

Genom att till exempel se hur människor i liknande situationer och miljöer fast i en annan 

tidsperiod har levat kan eleverna få helt nya perspektiv på sin livssituation.  

 De pedagogiska medel som arkivpedagogiken använder sig av uppfyller många av 

läroplanens mål. Läroplanen trycker på att eleven ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska 

fakta och förhållanden samt arbeta självständigt och lösa problem18. Arbetsgången med 

studiematerial från arkiv kan sägas uppfylla dessa mål. De flesta arkivväskor innehåller 

material som foton och texter. Frågorna till materialet är utformade på ett sätt som gör att 

eleven måste ta ställning till problem och tankar och utifrån kunskap och personliga 

erfarenheter lösa problem. Uppgifterna kan också uppmana till vidare informationssökning i 

uppslagsverk, böcker eller Internet. I boken Historia på riktigt! – arkivpedagogik i praktiken 

beskriver författarna arbetssättet som forskande19. Arkivarien och gymnasieläraren Patrik Höij 

är dock skeptisk till att benämna arbetet med studiematerialet som forskning. Han menar i en 

artikel i Tema Arkiv att några vetenskapliga regler för forskning inte följs samt att det är 

tveksamt om elevernas undersökningar leder fram till ny kunskap.20 Att jämställa det 

forskande arbetssättet som beskrivs i Historia på riktigt! – arkivpedagogik i praktiken och 

som redan tidigare har använts i skolundervisning med ”riktig” forskning är i och för sig inte 

                                                           
16 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994, s.5f. Tillgänglig online: 
http://www.skolverket.se/pdf/lpo.pdf, 2001-11-11 
17 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994, s. 7f. Tillgänglig online: 
http://www.skolverket.se/pdf/lpo.pdf, 2001-11-11 
18 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994, s. 7. Tillgänglig online: 
http://www.skolverket.se/pdf/lpo.pdf, 2001-11-11 
19 Sjögren, Eva, Lundström, Catarina, Historia på riktigt! – arkivpedagogik i praktiken., s. 20f.  
20 Höij, Patrik, ”Arkivpedagogik i blickfånget”, Tema Arkiv nr 4-01, s. 13.  
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något som författarna Eva Sjögren och Catarina Lundström har utgett sig för att göra.  Denna 

kritik kan därför kännas obefogad. 

 Vidare kritiserar Höij sättet att producera arkivpedagogiska listor och guideblad med 

förslag på uppsatsämnen med redan angivna problemområden samt litteratur- och källtips, likt 

de redan beskrivna i Östersund. Forskningsprocessen går förlorad och man gör eleven därmed 

en björntjänst. Artikelförfattaren syftar här främst på den arkivpedagogiska verksamheten 

riktad mot gymnasieskolan.21 Visst stjälps elevens inlärning av hur en forskningsprocess går 

till, men kanske är det för mycket begärt av alla gymnasieelever att klara av en fullständig 

forskarprocess. Fördelen med guidebladen är att okunnigheten om vad som överhuvudtaget 

finns i arkiven kan överbryggas och leda in även de med små förkunskaper om arkiv på 

arkivstudier. Den mest luttrade gymnasieeleven kan alltid utmanas genom att inte välja ett 

förberett ämne. Dessutom är många av ämnena till specialarbeten ofta färdigdefinierade av 

lärare. 

 Arbetet utförs ofta i grupp, vilket är en fördel när en del uppgifter kräver diskussion. 

Detta motsvarar läroplanens krav på demokratiska arbetsformer i undervisningen, vilket ska 

förbereda eleverna till att delta aktivt i samhället. Eleven lär sig att lyssna, diskutera, 

argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva 

antaganden, vilket är ännu ett mål i läroplanen som uppfylls.22 

 Arbetet kan ändå sägas vara självständigt i den meningen att eleverna uppmanas till 

självständigt tänkande. Alla svar kan inte hittas i läroboken samtidigt som det inte finns några 

svar som är direkt felaktiga. Genom att analysera problemen och frågorna med hjälp av sina 

erfarenheter och dittills inhämtade kunskaper skapas nya insikter.  

 Sätten att redovisa svaren på uppgifterna varierar. Det kan handla om text, skapande av 

bilder, teater med mera. Detta är ännu ett mål i läroplanen som uppfylls genom den 

arkivpedagogiska verksamheten. Läroplanen uppmuntrar nämligen utvecklandet av olika 

uttrycksformer som drama, musicerande och skapande i bild och form23. 

 Av egen erfarenhet, när det gäller att försöka introducera arkivpedagogiskt studiematerial 

för lärare i grundskolan, vet jag om att det kan vara svårt att övertyga lärare att prova ett nytt 

material. Många lärare anser att tiden och orken inte finns för att sätta sig in i ett nytt material. 

Tiden måste i så fall tas från fritiden och de redan med kanske annat skolarbete fullspäckade 

                                                           
21 Höij, Patrik, ”Arkivpedagogik i blickfånget”, Tema Arkiv nr 4-01, s. 13. 
22 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994, s. 10. Tillgänglig online: 
http://www.skolverket.se/pdf/lpo.pdf, 2001-11-11 
23 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994, s. 8. Tillgänglig online: 
http://www.skolverket.se/pdf/lpo.pdf, 2001-11-11 
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kvällarna och helgerna. I läroplanen står det uttryckligen att nya metoder i skolarbetet ska 

prövas och utvecklas samt att detta måste ske i samspel mellan skolans personal och elever 

och i nära kontakt med såväl hemmen som det omgivande samhället.24 Skolan ska även öka 

elevens intresse för samhällets kulturutbud och förmedla centrala delar av vårt kulturarv samt 

elevens rättigheter och skyldigheter i skolan och samhället.25 Läroplanen förespråkar vidare 

att skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur och arbetsliv, föreningsliv samt 

andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö26. Det är 

förståeligt att det är svårt för skolan att uppfylla alla dessa mål.  

 Patrik Höij menar att problemet med tidsbristen delvis kan bero på att många 

arkivpedagogiska projekt är alltför ensidigt inriktade på historieundervisningen. 

Historieämnet har idag fått mindre utrymme i skolan, vilket kan förklara en del historielärares 

stress och ibland bristande intresse. Historieinriktningen tror Höij beror på arkivariernas ofta 

förekommande bakgrund som historiker och efterlyser därför en bredare inriktning mot fler 

ämnen.27 En inriktning mot fler ämnen sker dock redan. Eva Sjögren Zipsane vill också se att 

arkivpedagogiska material inte bara används i historieämnet, utan att det även används i andra 

ämnen. Eva ger ”Centrum för lokalhistoria” som ett exempel på arbete där detta har lyckats. 

Centret är en arbetsenhet inom universitetet i Linköping och har till uppgift att utveckla 

lokalhistorisk forskning genom att förena forskare och lärare vid universitet, skolor och 

allmänheten. Uppgifterna i skolan kan innebära att man tittar på en bygd ur historiesynpunkt, 

men även ur andra aspekter som till exempel miljön.28  

 Just nu håller även arkivpedagogen Karin Sjöberg i samarbete med Malmö Stadsarkiv, 

Landsarkivet och Folklivsarkivet i Lund på att utarbeta ett studiepaket passande för 

biologiundervisning om sex och samlevnad med bland annat gamla kondompaket och 

arkivhandlingar rörande försäljning av preventivmedel, fosterfördrivning, könssjukdomar och 

mens. Studiematerialet är tänkt att fungera som ett underlag till att diskutera dagens syn på 

dessa frågor.29 

                                                           
24 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994, s. 9. Tillgänglig online: 
http://www.skolverket.se/pdf/lpo.pdf, 2001-11-11 
25 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994, s. 12. Tillgänglig online: 
http://www.skolverket.se/pdf/lpo.pdf, 2001-11-11 
26 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994, s. 17. Tillgänglig online: 
http://www.skolverket.se/pdf/lpo.pdf, 2001-11-11 
27 Höij, Patrik, ”Arkivpedagogik i blickfånget”, Tema Arkiv nr 4-01, s. 13.  
28 Telefonintervju den 5/12 2001 med Eva Sjögren, arkivchef vid Skånes Arkivförbund, Lund. 
29 Telefonintervju den 28/11 2001 med Karin Sjöberg, arkivpedagog vid Skånes Arkivförbund, Lund. 
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2.2 Skolan som samarbetspartner 

Det finns även andra orsaker till att just skolan är en idealisk samarbetspartner för arkiven. 

Förutom att arkivpedagogiken uppfyller många av läroplanens mål, är skolan en idealisk 

plats, då man lätt når många människor på en gång och dessutom oberoende av tillhörigheten 

av olika sociala grupper. Genom barnen nås även de vuxna. 

 Skolan kan också ses som en bra plats att nå de framtida forskarna på. Genom att 

förmedla kunskap om källorna i arkiven och därmed en förtrogenhet med hanterandet av 

primära källor och källkritik, påverkas kanske forskarinriktning och källanvändning i 

framtiden. Staffan Smedberg skriver i en artikel från 1980 att efterfrågan på arkivaliskt 

källmaterial bland annat beror på kunskapen om det otryckta materialet30. Relevant 

arkivmaterial blir försakat på grund av okunnighet om arkiven och vad som finns där, varför 

Smedberg i artikeln föreslår att informationen till forskarna om arkiven bör intensifieras. 

Undersökningen bygger på källförteckningar från avhandlingar under perioden 1960-1979 

och kan därför kritiseras som inaktuell.31 Mig veterligen är dock ingen liknande undersökning 

gjord under senare tid. 

 Genom en tidig introduktion i handsskriftsläsning kan också ett naturligt förhållande till 

handskrifter skapas och svårigheten i att forska i handskrivet material överbryggas. Skolorna 

är dessutom, liksom arkiven institutioner som med största sannolikhet kommer att finnas kvar 

i samhället. Det blir därför lätt att skapa kontinuitet i samarbeten. Eleverna finns också kvar 

relativt länge på samma plats.  

 En positiv effekt som kan uppstå av arkivpedagogik i skolan är samarbete över 

generationsgränser. Frågor kring förhållanden förr i tiden ger ett naturligt skäl att ta kontakt 

med den äldre generationen. Ett närmiljöprojekt, där unga och gamla hjälps åt finns det alltså 

goda förutsättningar för, när det gäller arkivpedagogik.32  

 Tidigare fanns hembygdskunskap på schemat. Ämnet kom in i årskurserna 1-3 i och med 

1919 års undervisningsplan och 1921 års folkskolstadga och kom att lägga grunden för vad 

som i de högre stadierna kom att kallas samhällskunskap. Ämnet ”hembygdsundervisning 

med arbetsövningar” kom att utgöra mer än ett ämne. Arbetsövningarna innebar att till 

exempel gå ut i naturen och samhället och göra iakttagelser. Arbetssättet innebar precis som 

dagens arkivpedagogiska övningar ett aktivt kunskapssökande. Hembygdskunskap försvann 

                                                           
30 Smedberg, Staffan, ”Den akademiska forskningens efterfrågan på arkivaliskt källmaterial”, Arkiv, samhälle 
och forskning 1980. 
31 Smedberg, Staffan, ”Den akademiska forskningens efterfrågan på arkivaliskt källmaterial”, Arkiv, samhälle 
och forskning 1980, s. 79f. 
32 Sjögren, Eva, Lundström, Catarina, Historia på riktigt! – arkivpedagogik i praktiken., s. 19f. 
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som fristående ämne i och med läroplanen 1980 och blev inordnat under ämnen som historia 

och samhällskunskap.33 Inordnandet av ämnet under andra ämnen torde ha minskat antalet 

timmar ägnade åt hembygdskunskap rejält. Faktorer som att många på skolorna runt om i 

landet, både lärare och elever, är inflyttade från andra städer, landskap eller länder har kanske 

också inverkat. Läraren kanske inte längre bor i området, där skolan är belägen, vilket gör att 

kunskap om och intresse för bygden inte finns där. Det är dock viktigt att kunna ge eleverna 

ett perspektiv bakåt och en insikt om kulturarvet som de ska bygga vidare på, oavsett varifrån 

man från början kommer. Att undersöka området man bor i, genom att se hur stora 

förändringar i samhället har påverkat området kan konkretisera de historiska förloppen på ett 

mer lättförståeligt sätt. Arkivväskorna som innehåller arkivhandlingar från de lokala arkiven 

kan här avhjälpa avsaknaden av hembygdskunskap i undervisningen. 

 

2.3 En lärares perspektiv 

Uppgifterna i följande underkapitel är hämtade från en telefonintervju den 7/12 2001 med Ulf 

Österling, högstadielärare vid Eriksbergsskolan i Uppsala. Ulf Österling kom i kontakt med 

Uppsala Landsarkivs arkivväska ”Skolväskan om Upplands län”, på ett seminarium om 

arkivväskor anordnat av Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier vid Uppsala 

universitet den 1 mars 2001. Kontakten ledde fram till ett studiebesök på Landsarkivet i juni 

för de intresserade lärarna. Inspirerade av studiebesöket såg lärarna möjligheterna med 

arkivmaterialet i undervisningen och bokade väskan inför höstterminen. Lärarna på 

Eriksbergsskolan hade tidigare inte använt något liknande material. De hade naturligtvis varit 

i kontakt med kulturinstitutioner i form av studiebesök på museer. Vid en jämförelse mellan 

ett studiebesök och ett studiepaket framstår studiepaketet som ett klart bättre alternativ, tycker 

Ulf. Ett studiepaket som arkivväskan ger större möjligheter till integrering i undervisningen 

samt kräver mer aktivitet från elevens sida. Vid ett studiebesök kan eleven lätt koppla bort 

tankarna ett tag, medan han eller hon slussas runt mellan olika montrar.  

 Arkivväskan användes i tre årskurser, en sjätteklass, en sjundeklass och en åttondeklass 

och fungerade bra i alla årskurserna Naturligtvis skilde sig perspektiven i svaren på 

uppgifterna åt, beroende på ålder. Väskan fanns på skolan i tre veckor. Varje klass arbetade en 

vecka med materialet. Ulf, som är lärare i svenska och SO, använde väskan i båda sina 

ämnen. Hans åttondeklass kunde därför arbeta sammanlagt nio timmar med materialet. 

Eleverna fick välja bland de teman som fanns i väskan. Alla elever arbetade således inte med 

                                                           
33  Hembygdslivet i klassrummet. En bok om hembygdsrörelsen och skolan. Riksförbundet för hembygdsvård. 
Bygd och Natur 1982, 14f. 
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alla teman. Arbetet skedde i grupp. Sjätte- och sjundeklassen arbetade i Eriksbergsskolans 

studiehall, som är det gamla skolbiblioteket. Däri finns uppslagsverk och datorer tillgängliga. 

Åttondeklassen, Ulfs klass, arbetade i klassrummet, där Ulf fanns till hands. Arbetet hade 

föregåtts av en introduktion, där Ulf gått igenom syftet med väskan samt innehållet. Det syfte 

som Ulf förmedlade var främst att eleverna genom väskan skulle få en levande kontakt med 

det förflutna. Elevernas redovisning av svaren skedde dels muntligt och dels i form av en 

väggtidning med bildmaterial. En av grupperna blev så inspirerade av arbetet att de fortsatte 

efterforskandet genom att gå till universitetsbiblioteket Carolina Rediviva för att leta reda på 

fler bilder. Arbetet ledde även in på samtal om elevernas egna släktingar och ”gamla papper” 

som de funnit hemma. 

 På frågan vilket material som fungerade bäst, fick jag till svar att de teman som 

behandlade barn i Uppland, skolan och sjukdomar var populära. Det som hade skapat lite 

problem var handskrifterna. En del av texterna var svåra för eleverna, men även för lärarna. 

Nu fanns det nycklar till de skrifter som var alltför svåra att på egen hand tyda. Ulf hade 

användning av en handskriftsläsningskurs som han hade gått på. Han tycker trots elevernas 

svårigheter med handskriftsläsning att det är viktigt att kunna visa eleverna handskrift och 

diskutera kring skönskrift och olika handstilar. Handstilen tillsammans med utformningen av 

materialet markerar att det handlar om gammalt material och ger på så sätt ”kickar” till 

eleverna.  

 Ulf ser fördelen med arkivväskan att den inte är begränsad till historieundervisningen, 

utan att den utmärkt kan användas i alla SO-ämnen och i svenskundervisningen. Temat ”Livet 

på Forsmark” i Landsarkivets väska innehåller en fiskekarta från Forsmarks bruk. Kartan 

visade sig passa utmärkt i geografiundervisningen genom att strandlinjens förskjutningar 

därmed kunde demonstreras. Kollegorna på Eriksbergsskolan har enligt Ulf enbart givit 

positiva kommentarer, när de tillsammans har satt sig ner och utvärderat arbetet med 

arkivväskan. Ulf menar att en sådan verksamhet som arkivväskor måste prioriteras och 

genomföras trots hinder som tidsbrist, och tror absolut att Eriksbergsskolan snart kommer att 

prova väskan i nya klasser.  

 Vad gäller pedagogiken i arbetet med väskan tycker Ulf att man kan skönja flera olika 

slags pedagogiska inriktningar och menar därför att verksamheten inte kan placeras in under 

endast en pedagogisk inriktning som till exempel det problembaserade lärandet. Materialet 

erbjuder ett öppet fält både för lärare och elever samt möjlighet till självständigt arbete, det 

vill säga annat skolarbete än den traditionella katederundervisningen, vilket passade utmärkt 

in i Ulfs klass som helst vill arbeta just självständigt.  



 16

2.4 Två elevers perspektiv 

Uppgifterna i följande underkapitel är hämtade från en telefonintervju den 18/12 2001 med 

Ninett Jahani och Carolina Eriksson som båda går i Ulf Österlings åttondeklass på 

Eriksbergsskolan i Uppsala. De arbetade tillsammans med två andra klasskamrater med temat 

”Skola” i Uppsala Landsarkivs arkivväska. De valde just detta tema eftersom de tyckte att det 

lät intressant och att man lätt kunde jämföra dagens skola med dåtidens.  

 Arbetet skedde i grupper om fyra, som de själva hade valt. De tyckte att det hade fungerat 

bra att jobba i grupp och tror att det hade varit svårt att arbeta ensam med ett tema, då man i 

så fall inte hade haft någon att diskutera med. Det som diskuterades var naturligtvis 

uppgifterna, men även ämnen som egna släktingar behandlades. Var och en i gruppen 

ansvarade för en fråga och skrev om denna. På frågan om arbetet fungerade i de andra 

grupperna, fick jag till svar att det fanns en del i vissa grupper som utnyttjade de andra i 

gruppen, något som naturligtvis alltid är ofrånkomligt när det gäller grupparbete. Det svåraste 

i uppgifterna var att tyda handskrifter. Alla hade ändå försökt att tyda några ord utan 

nycklarna. 

 Både Ninett och Carolina var redan innan intresserade av historia. Väskan har därför inte 

väckt något intresse som inte redan fanns där. Ninett visste inte innan arbetet med väskan vad 

ett arkiv varför något. Carolina hade hört talas om arkiv, men hade däremot inte varit på något 

arkiv. 

 Utformningen av materialet verkar ha haft en enorm betydelse. Ninett och Carolina tror 

inte att det hade varit lika roligt att jobba med materialet om det inte hade sett så gammalt och 

fint ut. Svaren redovisades tillsammans med bilder på en väggtidning. Bilderna hade delvis 

kopierats från bilder i väskan, men även bilder från Internet hade hämtats till väggtidningen. 

Andra klasskamrater i andra grupper hade även ritat egna bilder. Det skedde ingen formell 

muntlig redovisning mellan grupperna, men i klassrummet under arbetets gång hade eleverna 

gått runt och fått ett hum om även de andra temana. 

 Ninett och Carolina är båda av den uppfattningen att de flesta i klassen tyckte att arbetet 

med väskan var roligt och skulle kunna tänka sig att arbeta vidare med annat material. De 

kunde dock inte komma på något speciellt ämne. På min fråga om de trodde att de i framtiden 

skulle besöka ett arkiv, svarade de ja, men de kunde inte svara på i vilket syfte de trodde 

besöket i så fall skulle vara.  
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3 ARKIVPEDAGOGIKEN OCH ARKIVEN 
 

3.1 Arkivpedagogiken väl förankrad på högre nivåer 

Arkivpedagogiken kan förankras på olika nivåer i samhället. Första paragrafen i andra kapitlet 

i en av våra grundlagar, Tryckfrihetsförordningen, uppmanar till främjande av en allsidig 

upplysning genom att varje svensk medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar34. 

Ett av huvudmålen i arkivpedagogiken är just att lära eleverna att det är en rättighet att ta del 

av allmänna handlingar på arkiven. En introduktion i olika slags arkivmaterial hjälper dem 

även att lära sig hitta i och hantera den stora informationsmängden på arkiven.  

 Att arkivpedagogiken har utvecklats mer under senare år kan bero på att den nu ligger 

helt i linje med Kulturdepartementets intentioner. I Kulturdepartementets regleringsbrev 1998 

till de nationella kulturarvsinstitutionerna stod det uttryckligen att läsa att ett av målen för 

Riksarkivet var just att genom exempelvis programinsatser för skolor öka tillgängligheten till 

och kunskapen om arkiv. Målet var framförallt att på detta sätt nå nya användargrupper. Detta 

mål har sedan stått kvar i de senare regleringsbreven. I återrapporteringskraven kan man bland 

annat läsa att Riksarkivet ska redovisa att åtgärder har vidtagits när det gäller särskilda 

skolverksamheter och kunskapsuppbyggande till allmänheten.35 År 1996 hade 

princippropositionen kommit som betonade institutionernas uppgift att förmedla kulturarvet. 

Institutionen skolan skulle vara viktig i sammanhanget som användare och inspirationskälla 

till ny verksamhet. Propositionen resulterade i de mål och återrapporteringskrav som återfinns 

i regleringsbreven.36  

 Nämnas bör också den arbetsgrupp som regeringen tillsatte den 21 september 1995 inom 

Kulturdepartementet, med uppgift att under en treårsperiod utarbeta en ny strategi för kultur i 

skolan. Arbetet delades upp i tre teman: skolan som kulturmiljö, kulturarbete i undervisningen 

                                                           
34 Tryckfrihetsförordning  SFS 1949:105, kap 2. 1§. 
35 Kulturdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 1999 avseende myndigheter inom Kulturdepartementets 
ansvarsområde, s. 67, Tillgänglig online: 
http://kultur.regeringen.se/propositionermm/regleringsbrev/pdf/reglb21.pdf, 2001-11-11. Kulturdepartementet, 
Regleringsbrev för budgetåret 2000  avseende myndigheter inom Kulturdepartementets ansvarsområde, s. 69, 
Tillgänglig online: http://kultur.regeringen.se/pressinfo/pdf/regleringsbrev.pdf, 2001-11-11. 
Kulturdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2001 avseende myndigheter inom Kulturdepartementets 
ansvarsområde, s. 66, Tillgänglig online: 
http://kultur.regeringen.se/propositionermm/regleringsbrev/pdf/Regleringsbrev2001.pdf, 2001-11-11. 
36 Arkiven i skolan. Redovisning av arkivverkets samarbete med skolor och andra utbildningsinstitutioner åren 
1995-1997., s.2. 
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samt delaktighet och eget skapande. Arbetsgruppen medverkade i flera projekt och 

genomförde symposier.37  

 EU-kommissionen utkom i början av året med en promemoria om livslångt lärande. Just 

nu håller en rapport på att utarbetas om hur man ska lägga upp en strategi för livslångt 

lärande. Detta betyder att det kommer att finnas ett stort behov av nya och mer flexibla former 

av utbildning. I promemorian räknades lärande platser upp, däribland museer och bibliotek, 

dock inte arkiv.38 Här finns en chans för arkiven att visa att de har kapacitet och mycket att 

erbjuda, när det gäller utvecklandet av det livslånga lärandet. Arkivpedagogiken anlägger en 

bas för det livslånga lärandet i och med att pedagogiken går ut på ett aktivt kunskapssökande. 

 

3.2 En arkivpedagogs perspektiv 

Uppgifterna i följande underkapitel är hämtade från en telefonintervju den 28/11 2001 med 

Karin Sjöberg, arkivpedagog vid Skånes Arkivförbund i Lund, om inte annat anges. Karin 

Sjöberg började 1997 som arkivpedagog på Skånes Arkivförbund. Hon var tills alldeles 

nyligen Sveriges enda arkivpedagog. Eva Sjögren Zipsane, arkivchef på Skånes 

Arkivförbund, skapade med hjälp av sökta projektpengar Karins tjänst. Karin vänder sig i sitt 

arbete till alla åldrar, från lågstadiet till gymnasium och komvux. Hennes arbetsuppgifter 

innebär bland annat förberedelser inför klassrumsbesök och studiebesök och utförandet av 

dessa och framställande av olika studiepaket som sedan kan lånas ut till skolorna. Ibland kan 

lärarna själva ha önskemål om vad ett sådant studiepaket ska innehålla. Vidare planerar och 

genomdriver hon arkivstudier för gymnasieelever samt påsk- och höstlovsprogram för 

skollediga ungdomar. Karin ansvarar för hela Skåneregionen, vilket innebär att hon ska sätta 

igång samarbeten med arkiv och skolor runt om i de skånska kommunerna. Hon är därför inte 

bunden till det egna arkivet och dess samlingar, när det gäller framtagandet av nytt 

studiematerial. 

 Karins arbete handlar alltså inte bara om kontakten med skolorna, hon går även ut till 

intresserade arkivarier ute i regionen, där hon kan agera som stöd i uppbyggandet av 

samarbeten mellan skolor och kommun- och föreningsarkiv. Här gäller det att få arkivarie och 

lärare intresserade och konkret göra någon typ av studiematerial, likt en arkivväska eller 

enklare varianter av detta. Hon erbjuder fortutbildning till kommunarkivarierna och även 

lärare i hur samarbeten mellan skola och arkiv kan utformas. 

                                                           
37 Hansson, Hasse – Sommansson, Agneta: Kulturens asplöv – en idéskrift från sekretariatet för Arbetsgruppen 
Kultur i skolan, s. 2. 
38 ”Har arkiv, bibliotek och museer något med livslångt lärande att göra?”, DIK-forum 5/01, s. 3. 
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 Karin tycker att hon har bemötts väl i arkivvärlden. Många har varit nyfikna på hennes 

uppdrag och tjänsten har därför även inneburit en hel del kringresande för att informera om 

sin verksamhet som arkivpedagog.  

 Karin ser som sin uppgift att medverka till att skolelever någon gång får komma i kontakt 

med arkivmaterial. Att de har en vetskap om arkivens existens. Det är även viktigt att försöka 

väcka lärarnas lust och nyfikenhet. Med arkivhandlingarna förmedlar hon den lilla historien, 

som kan kännas mer levande och konkret för eleverna. Genom denna ökade närhet till 

historien kan det vara lättare att få eleverna att fundera källkritiskt, diskutera och jämföra nu 

och då. 

 Karins roll är olika beroende på vem hon möter. Vid klassrums- och studiebesök är det 

Karin själv som förmedlar historia utifrån dokumenten direkt till eleverna. I mötet med 

lärarna fungerar hon mer som en vägledare och resursperson, som kan ge förslag på idéer om 

hur man kan använda arkiven. Lärarna vet oftast inte vad arkiven gör eller vad de innehåller. 

Karin får då först introducera arkiven och dokumenten för lärarna. De lärare som kommer i 

kontakt med arkiven är ofta mycket positiva. En del nappar på fortsatta arkivprojekt, medan 

andra är intresserade, men saknar tid. Att arbeta med arkivhandlingar är inte lätt och kräver 

mycket tid och engagemang av både lärare och elever om arbetet med arkivhandlingarna ska 

kännas meningsfullt. Det är därför viktigt att göra utvärderingar av olika projekt eller 

arkivväskor som genomförs i hela landet för att kunna utveckla och förbättra verksamheten.  

 För att göra arbetet med arkivhandlingar lättare, krävs det att man gör ett urval av läsbara 

dokument samt styr materialet med hjälp av olika frågor eller andra uppgifter. En fullständig 

forskningsprocess uppnås på så sätt inte, precis som Höij påpekar. Det är dock ofrånkomligt 

att man väljer ut och styr materialet. Karin menar också att det inte behöver vara nödvändigt 

med en helt fullständig forskningsprocess för eleverna. Eleverna upptäcker ändå nya saker i 

det material som de tittar på. Hon betonar dock hur viktigt det är för den som förmedlar 

historien, det vill säga arkivpedagogen, men även lärarna att tänka på vad det är för dokument 

som väljs ut, varför man väljer just dessa dokument samt hur dokumenten ska användas.  

 Tillvägagångssätt i förmedlandet av arkivhandlingarna varierar beroende på elevernas 

ålder och lärarnas ambitioner.  I gymnasiet kan eleverna genom källkritiska frågor som Vad är 

det för typ av handling?, När kom texten till?, Vem har skrivit texten och varför? ta sig in i 

materialet. Oftast gör man felet att ta fram för mycket dokument till undervisningsmaterialet. 

Det finns många frågor som kan ställas kring endast ett dokument. Det bästa sättet att arbeta 

med arkivhandlingarna tycker Karin är att låta arkivmaterialet fungera som en del i ett större 

övergripande arbete. Ett exempel på detta är när en lågstadieklass, som knappt själva kunde 
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läsa dokumenten, använde arkivhandlingar som utgångspunkt för ett större arbete med temat 

”Förr i tiden” under några veckor. De arbetade med hur det var förr i tiden, det vill säga för 

cirka hundra år sedan. Läraren visade husförhörslängder och utifrån dessa fick de själva skapa 

familjer med namn och yrken och sedan dramatisera ett husförhör. De fick även se skolbetyg 

och sedan intervjua släktingar om hur deras skolgång hade sett ut. Ett annat exempel var när 

en gymnasieklass arbetade med andra världskriget. En del av arbetet var arkivhandlingar, en 

annan del var skönlitteratur, studiebesök etc.  

 På min fråga hur Karin tror att utvecklingen av arkivpedagogiken kommer att se ut och 

om ett eventuellt samarbete inom ABM-området är troligt får jag till svar att Karin tror att ett 

samarbete inom ABM-sektorn nog kommer att ske långsamt. Det verkar som om parterna är 

väldigt inne i sina egna verksamheter och för arkivens del, är det fortfarande få arkiv som 

bedriver arkivpedagogisk verksamhet och som ser sina möjligheter som en resurs för skolan. 

Hon är dock positiv inför samarbeten. Under våren ska Karin tillsammans med Pia Sander 

från Skånes Hembygdsförbund försöka starta ett ABM-projekt med Förenings- och 

Kommunarkivet, biblioteken och hembygdsföreningarna i Hässleholm. Tillsammans ska de 

försöka utforma några gemensamma skolpaket som ska kunna erbjudas Hässleholms skolor. 

  Karin tror på samarbeten mellan andra institutioner, där arkivhandlingar fungerar som en 

del i något större, där även föremål, böcker, byggnader och mänskliga handlingar ingår. Att 

bara använda arkivmaterial kan bli snävt och krävande för både elever och lärare. Lärarna kan 

snart komma att efterfråga ett material som täcker in alla typer av kulturarvsföremål och då 

måste ett samarbete ske.  

 Detta skulle vara möjligt om ABM-samarbetet sätts i verket. Tanken bakom begreppet 

ABM är att se alla tre institutionerna som minnesinstitutioner, vilket gör ett samarbete 

naturligt. Ett av de största skälen till ett samarbete är att det underlättar för användarna, i det 

här fallet lärarna. Istället för att möta tre enskilda institutioner blir de traditionella gränserna 

mindre viktiga för användaren. Genom detta samarbete skulle ökad slagkraft och 

tillgänglighet vinnas. Samarbetet har trots vinsterna mötts av hinder som till exempel olika 

traditioner.39 Motstånd har också uppstått på grund av rädsla för samordning och därmed 

neddragningar.  

 Kulturen i Lund och Skånsk skoltjänst kommer antingen under vår- eller höstterminen 

2002 att starta en fortutbildning för yrkesverksamma inom ABM-området i pedagogik på 

högskolan i Malmö, vilket Karin tror är ett bra sätt för personalen från de olika institutionerna 

                                                           
39 ”Ett fördjupat ABM-samarbete är en demokratifråga”, DIK-forum, nr 18-00, s. 3. 
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att mötas. Kursen kommer förhoppningsvis att ge möjlighet till en inblick i varandras 

verksamheter och kanske kommer man att kunna se varandra som resurser samt en chans att 

på lika villkor hitta möjligheter till samverkan.  

 På min fråga hur arkivpedagogikens förutsättningar skulle kunna förbättras har Karin en 

del funderingar kring hur arkivpedagogiken skulle kunna bli mer utbredd. Ett sätt att sprida 

arkivpedagogiken är att skapa fler arkivpedagogtjänster, men även att använda sig av redan 

befintliga arkivarier. Kommunarkivarierna är en lokal resurs, som finns utspridda i hela 

landet. Karin tror att det måste ske en förändring vad gäller kommunarkivariernas situation 

om de ska ha en möjlighet att uppfylla Beata Losmans uppmaning till dessa att lyfta fram 

kommunarkivet i ljuset för skolan. Kraven på tjänsten måste i så fall ändras.  

 En annan åtgärd, som Karin tror är viktig och som en grupp inom Arkivpedagogiskt 

forum redan verkar för, är att få in arkivpedagogik på arkivutbildningarna och på 

lärarhögskolorna. På arkivutbildningen vid Uppsala universitet och lärarhögskolan i Malmö 

har redan moment i utbildningen införts. En annan insats i denna riktning skulle kunna vara 

att inom ramen för de olika arkiven utforma tydligare tjänstebeskrivningar som behandlar den 

arkivpedagogiska verksamheten. 

 En annan tanke är att trycka på att man nationellt utarbetar metoder och utvärderar dessa 

för att verksamheten ska bli bättre och för att man ska kunna klara av att möta framtida krav 

från både skolor samt lärar- och arkivutbildningar. Karin menar att arkiven måste kunna 

erbjuda olika typer av paketlösningar  till lärare, på olika nivåer, både nationellt och lokalt. 

 En diskussion kring vad rollen som arkivpedagog samt vad en arkivpedagogs utbildning 

ska innehålla måste föras. En sådan debatt är viktig, så att yrket i framtiden inte riskerar att bli 

ett yrke med lägre status. Yrken som idag har att göra med barnverksamhet tenderar att föra 

med sig en negativ klang. Yrket är i varje fall inom den svenska arkivvärlden nytt och har 

inga traditioner att stödja sig på. Frågor som kan ställas är om arkivpedagogen bör ha en 

arkivutbildning i grunden samt vilken titel yrket ska ha. Titeln arkivlektor har möjligtvis en 

mer positiv anstrykning. Men en sådan titel kräver arkivarier som doktorerat. Ska det kanske 

finnas både arkivpedagoger och arkivlektorer och vad skulle skillnaden mellan dessa i så fall 

vara?  
 

3.3 Eva Sjögren Zipsanes perspektiv 

Uppgifterna i följande underkapitel är hämtade från en telefonintervju den 5/12 med Eva 

Sjögren Zipsane, arkivchef vid Skånes Arkivförbund i Lund. Eva Sjögren Zipsane, 

medförfattare till boken Historia på riktigt! – arkivpedagogik i praktiken, har av naturliga skäl 
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blivit ett namn som ofta dyker upp i sammanhang där arkivpedagogik diskuteras. Eva sitter 

med i Arkivpedagogiskt forum och har på ett tydligt sätt satsat på verksamheten genom att 

anställa den första arkivpedagogen i Sverige. Eva tycker att de flesta arkiven ser positivt på 

verksamheten, men förstår samtidigt att det naturligtvis finns arkivarier som ser oförstående 

på verksamheten som ett påtvingat moment som inverkar negativt på det som de anser vara 

det viktigaste, nämligen bevarandet. De som på detta sätt tvingas att söka pengar för 

förmedlingsprojekt, får ofta inga medel beviljade, då de inte kan visa upp några kreativa 

förslag. Aktiviteten bygger på engagemang och intresse. En av Evas förhoppningar inför 

framtiden är att det ska finnas en arkivpedagog i varje län, som likt Karin Sjöberg arbetar 

gränsöverskridande och samordnande med alla sorters arkiv i länet. En annan möjlighet till 

utökad verksamhet kan vara att lärarna själva tillverkar sina studiepaket. Vid Skånes 

Arkivförbund pågår redan nu utbildning i denna riktning med arkivpedagogen Karin Sjöberg 

som handledare, som guidar lärarna genom olika arkiv och visar på möjligheter.  

 Eva tror att ett ABM-samarbete kommer att skapas. Arkiven och museerna måste då 

mötas som likvärdiga parter. En situation där museerna kopierar material från arkiven för att 

sedan använda i egen skolverksamhet vill hon inte se. Arkiven måste också vara piggare på att 

säga till att de vill vara med i skolverksamheter. Museerna är intresserade av att utveckla sin 

verksamhet. Arkiven har kanske inte lika bråttom med ett samarbete, eftersom mycket av 

arkivpedagogiken fortfarande kan förfinas inom ramen för arkiven. På en del håll i Sverige 

har det dock redan påbörjats samarbeten. I Kalmar sker nu ett ABM-projekt, vid namn ”Alla 

Tiders Historia”. I Jämtland är ett närmiljöprojekt igång, som löper över kulturinstitutionernas 

gränser. 

 

3.4 En arkivaries perspektiv 

Uppgifterna i följande underkapitel är hämtade från en telefonintervju den 5/12 2001 med 

Elisabeth Celander, arkivarie på Landsarkivet i Uppsala. Hon berättar att Landsarkivet 

började sin verksamhet med arkivväskor i januari/februari 1999. Uppdraget om 

skolverksamhet fanns då med i Kulturdepartementets regleringsbrev och var ett incitament till 

att verksamheten påbörjades. Två av Elisabeths kollegor, Grete Solberg och Karin Bendixen, 

reste då upp till Östersund för att se närmare på arkivväskan som färdigställts där. De lånade 

med sig väskan till Uppsala och bad om lov att få kopiera idén. Första väskan som blev klar 

var ”Skolväskan för Uppsala län”. Färdigställandet av väskan inspirerade till att tillverka 

ytterligare fyra väskor, ett för varje resterande län som ingår i Uppsala Landsarkivs 

upptagningsområde. Landsarkivet har försökt att förankra arbetet ute i länen och inbjudit 
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länsmuseerna att vara med i projektet. Länsmuseet i Falun ska till exempel stå för 

distributionen av den färdiga arkivväskan om Dalarnas län och har dessutom bidragit med 

material till väskan. 

 Med materialet i skolväskan vill man dels förmedla historia och dels vad som finns i 

arkiven och vad källorna kan användas till. Genom att välja material från olika institutioners 

arkiv, som till exempel handlingar från länsstyrelser, sjukhus och kyrkoarkiv förmedlas en 

bild av det svenska samhällets uppbyggnad.  

 Arbetet med skolväskorna sker nu inom ramen för ett större projekt för utåtriktat arbete, 

”Dialogprojektet”. Uppgiften att arbeta med arkivväskorna är frivillig. Arbetet sker i olika 

grupper, där varje grupp ansvarar för sin egen länsväska. Landsarkivet i Uppsala har ingen 

speciell arkivpedagog anställd, utan en viss procent öronmärkt för tillgängliggörande 

uppgifter ingår i allas tjänster. Elisabeth, som tillhör Landsarkivets tillsyns- och 

rådgivningsenhet, får för sin enhetschef redovisa hur många dagar som hon har ägnat åt 

tillgängliggörande uppgifter. Som tillgängliggörande uppgifter räknas även uppgifter som att 

sitta i forskarsalen. På min fråga om Elisabeth tycker att det behövs en pedagogisk utbildning 

för arkivarier svarar hon att hon för sin egen del klarar sig genom att testa en del av materialet 

på sina egna barn. Hon kan därigenom få reda på ungefär vad som kan förbättras och 

förändras i uppgifterna för att elever lättare ska kunna ta till sig materialet. Basmaterialet från 

Östersund är dessutom utarbetat av en utbildad pedagog. 

 Kontakten med skolorna är ännu så länge inte organiserad på något speciellt sätt. 

Informationen om väskorna sprids via ryktesvägen. Intrycket Elisabeth har fått av sin kontakt 

med lärare är att de har ett hårt schema och att skolväskan kräver en hel del extraarbete av 

lärarna, men att de lärare som ändå har varit i kontakt med väskan har varit positiva till 

samarbetet arkiv - skola. 

 Några planer på utökad verksamhet är ännu inte planerad. Några önskemål om en 

arkivarie ute i skolorna har inte hörts, men när alla länsväskorna är klara, är det möjligt att det 

sker en utveckling där det satsas mer på att skolorna själva kommer till arkivet, i form av 

studiebesök. Hennes kollega, Kristina Eriksson, har under höstterminen skickat ut enkäter 

som undersökt intresset för studiebesök på arkiven. 
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4 VAD FÖRMEDLAS?  
 

4.1 Hur kan historia förmedlas? 

Med det arkivpedagogiska materialet vill arkiven uppnå en medvetenhet om arkivens existens 

och kunskap om vad man kan hitta i arkiven. Samtidigt förmedlas historia eller ”historia på 

riktigt” som det benämns i handboken Historia på riktigt! – arkivpedagogik i praktiken. Med 

uttrycket ”historia på riktigt” menas att det skapas en helt annan närhet till det historiska 

skeendet genom att historien upplevs genom källor som skapats under den beskrivna 

händelsens samtid. Det finns riktiga människor bakom dokumenten till skillnad från den 

distans som förmedlas i läroböckerna.  

 Studiepaket och studiebesök som komplement till historieundervisningen i skolan har 

länge erbjudits av museerna. I en artikel i Historielärarnas förenings årsskrift 1987/1988 

frågar sig Kerstin Abukhanfusa, arkivarie på Riksarkivet, varför lärare har en sådan förkärlek 

till museer40. Hon tror att det kan bero på att lärarna tror att orden i arkivmaterial kan bli för 

svåra för eleverna. Om man byter ut dessa mot föremål blir de istället mer lättförståeliga. 

Kerstin Abukhanfusa menar att föremål egentligen bara är ännu ”dödare” än ord. En 

museipedagog kan göra människorna och händelserna bakom föremålen tydligare. Men 

föremålen kan själva inte förmedla någon historia som arkivalierna kan. Dokumentet i likhet 

med museiföremålen är en del i ett skeende, men att det till skillnad från föremålet kan 

förmedla mer än bara sin egen del av händelsen. Just för att de har denna egenskap att tala 

direkt till oss är de idealiska som förmedlare av ”den riktiga historien”. Kerstin Abukhanfusa 

frågar sig därför varför dessa källor göms i läroböckernas generaliseringar. Ännu en fördel 

med arkivalierna är att de är billiga att reproducera till skillnad mot museiföremålen.41  

 Att lärarna har en förkärlek till museerna beror nog mycket riktigt på att föremålen 

faktiskt är mer lättförståeliga. På museisidan finns det också redan en utvecklad 

museipedagogik sedan 1960-talet42. Museerna kan ses som visande lokaler, där föremålen 

serveras besökaren. Föremålen är tredimensionella och ofta utställda med hjälp av olika 

modeller och rekonstruktioner som ger ett sammanhang som kan förstås utan kunskaper som 

läskunnighet. Föremålet blir på det viset mer tillgängligt för de yngre skoleleverna. Men för 

                                                           
40 Abukhanfusa, Kerstin, ”Var i Sverige ligger Riksarkivet?”, Historielärarnas förenings årsskrift 1987/1988. 
41 Abukhanfusa, Kerstin, ”Var i Sverige ligger Riksarkivet?”, Historielärarnas förenings årsskrift 1987/1988, s. 
75f. 
42 Sjögren, Eva, Lundström, Catarina, Historia på riktigt! – arkivpedagogik i praktiken., s. 14. 
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att veta mer om föremålet måste läskunnigheten finnas, eller en museipedagog vara tillgänglig 

för att förklara omständigheterna kring föremålet.  

 Att föremålen inte förmedlar någon egen historia stämmer delvis. Visst kan skavda 

ställen på ett föremål eller saknade delar vittna om historien kring det aktuella föremålet, men 

för att se sådana detaljer krävs trots allt förkunskaper om hur föremålet såg ut som nytt. Då 

kan naturligtvis en arkivhandling berätta mer om omständigheterna kring varför dokumentet 

skrevs och när det skrevs. Ofta är dokumentets exakta födelse utskrivet på själva dokumentet, 

vilket inte är fallet när det gäller föremålet. Här finns naturligtvis brasklappar då ett dokument 

kan förmedla felaktiga historiska uppgifter på grund av till exempel propagandaskäl eller 

utelämnande av uppgifter på grund av censur. Även historien om propaganda och censur är i 

och för sig i allra högsta grad viktig att förmedla. Men att kräva av en grundskolelev att 

behärska källkritikens tre huvudkriterier: närhets-, tendens- och beroendekriterierna kan vara 

alltför mycket begärt, men kanske inte av gymnasieelever.  

 Eleven kan i arbetet med arkivmaterialet hindras av föråldrade ord och uttryck samt en 

svårtydd handstil. Ett dokument som till exempel ett protokoll eller en husförhörslängd kan 

precis som föremålet kräva en förklaring till omständigheterna kring tillkomsten för 

dokumentet samt dokumentets funktion. Här krävs alltså likaså en förklarande pedagog. Men 

ett självständigt arbete med arkivalier kan ske om lämpligt material väljs ut. Mycket beror 

alltså på urvalet av materialet om eleverna ska klara förståelsen själva. Vad är det då för 

historia som förmedlas? Valet finns hos arkivarien som sammanställer materialet till 

studiepaketet.  

 För arkivpedagogen Karin Sjöberg beror urvalet på hur lättläst materialet är, om det är 

mycket text eller inte, vad man kan göra av texten, vilka öppningar som ges till diskussioner 

samt önskemål av lärare om teman som passar in i den planerade undervisningen. Det är alltså 

viktigt att hela tiden fundera kring vad det är man väljer ut och varför samt hur man visar det 

och för vem. Paketlösningar med material som passar in i undervisningen har visat sig vara 

den mest lyckade metoden. Konkreta önskemål från lärarna är dock svåra att få, då lärarna 

inte vet vad de ska önska. De har mycket liten kunskap om vad som finns i arkiven. 

Husförhörslängder och betyg är exempel på lätthanterligt material. Dessa är lätta att läsa 

genom att informationen är uppställd i kolumner.43 Nu är skolan i och för sig till för att 

kunskaper ska förmedlas till eleverna av utbildade pedagoger, vilket betyder att även svårt 

material kan väljas ut om bara rätt pedagog finns till hands. 

                                                           
43 Telefonintervju den 28/11 2001 med Karin Sjöberg, arkivpedagog vid Skånes Arkivförbund, Lund. 



 26

 Karin Sjöberg tycker att utformningen av materialet är viktig. Svart-vita kopior lockar 

knappast eleven till entusiasm över att jobba med materialet. Om bara ”vanliga” kopior kan 

erbjudas måste eleven först ha sett något ”fint” för att intresse för texterna ska kunna väckas.44 

 Ambitionen att göra ett estetiskt tilltalande material kan ibland leda till att en kanske inte 

helt rätt bild av ett arkivs uppbyggnad förmedlas. För att inte göra det för krångligt för 

eleverna får ibland olika material från flera volymer bindas in till en volym. Om ett tema till 

exempel ska spegla en persons liv i en tidigare tidsperiod från födsel till död, plockas kanske 

bara de för den aktuella personen relevanta husförhörslängderna ut från olika volymer. Om 

husförhörslängderna sedan binds ihop för att göra utformningen mer estetiskt tilltalande och 

för att samla materialet till en uppgift på inte alltför många ställen försvinner den sanna bilden 

av hur husförhörslängder är uppställda. I kyrkoarkivet hittas inte samma person från olika 

tider i samma volym. Personen har kanske flyttat flera gånger och då behövs inte bara 

husförhörslängder från olika tider utan också från olika församlingar.  

 Om man ser på detta problem kan Höijs resonemang om att vetenskapliga regler för 

forskning inte följs i uppgifterna i det arkivpedagogiska materialet förstås. Det blir 

naturligtvis problematiskt att lära ut ett forskande arbetssätt om handlingar har plockats ut. 

Samma sak gäller om man vill locka till arkivanvändning. Falska förespeglingar kan ställas 

upp genom att det är ett medvetet, roligt och intressant urval som blir serverat, utan att behöva 

leta i förteckningar. Emellertid kan det vara nödvändigt att göra på det här viset för att kunna 

berätta en historia på ett begripligt sätt. Ambitionerna med det arkivpedagogiska materialet 

måste begränsas till att göra arkiv till ett bekant begrepp för ungdomar och inte förklara hela 

arkivets uppbyggnad och system.  

 

4.2 Vem ska förmedla historien? 

Kerstin Abukhanfusa föreslår i artikeln ”Riksarkivet – törnrosaslottet som prinsen red förbi” i 

tidskriften Arkiv, samhälle och forskning att en demokratisk kulturpolitik borde ge 

allmänheten tillgång till arkivmuseer. Hon anser att arkivalierna annars undanhålls från en 

stor publik. Det medges i artikeln att det kan synas billigare att låta arkivalier ställas ut på 

museer genom ett utvidgat samarbete, där museerna som de redan nu gör, lånar arkivalier från 

arkiven till utställningar. Kerstin Abukhanfusa anger dock argument för varför arkivmuseer är 

ett bättre alternativ. Första argumentet är att det krävs kunskap om det som ska visas och den 

händelse som belyser dess betydelse. För det andra kan en exponering av arkivalier 

                                                           
44Telefonintervju den 28/11 2001 med Karin Sjöberg, arkivpedagog vid Skånes Arkivförbund, Lund. 
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tillsammans med museiföremål reducera dokumentets dubbla värde, dels som 

informationsbärare och dels som fysiskt föremål.45 Det kan stämma att den rätta känslan inte 

infinner sig hos museibesökaren vid en exponering av arkivalier på museer. Det kan krävas 

mer av betraktaren vid montern med dokumentet än vid montern med föremålet. 

 Vad gäller kunskapsfrågan kan brister på tillräcklig kunskap ses som ömsesidig. 

Museitjänstemännen saknar arkivariernas kunskap om dokument, medan arkivarierna saknar 

museitjänstemännens kunskap om utställningsteknik. Kerstin Abukhanfusas artikel i Arkiv, 

samhälle och forskning som är från 1990 utmynnar i en efterlysning av arkivpedagoger46. 

Genom att arkivpedagogiken har utvecklats kan det ses som att arkiven sakta har trätt in på 

museernas territorium och en konkurrenssituation mellan museer och arkiv kan ha skapats. 

När det gäller kulturutbud för skolor, där ett stycke av historien ska förmedlas, är det ju främst 

museerna med sina museilådor och anpassade studiebesök samt nu också arkiven med sina 

arkivväskor, studiehäften och studiebesök som gäller.  

 Pierre Bourdieu talar i sin fältteori om fält i samhället som utgörs av specialister och 

institutioner som strider om något som är gemensamt för dem, en form av kapital47. ABM-

sektorn kan ses som ett socialt fält, där institutioner strider om kulturellt kapital48. Att kunna 

erbjuda den bästa tjänsten och pedagogiken till skolorna skulle i detta perspektiv kunna vara 

ett av flera sätt att vinna kulturellt kapital. Direktiv från regering och riksdag och kampen om 

projektpengar tvingar mer eller mindre de olika institutionerna in på nya arbetsuppgifter i ett 

försök att stärka sin ställning. Valet mellan att endast bevara och vårda arkiv eller att börja 

arbeta utåtriktat finns inte längre. För att kunna konkurrera med de andra kulturinstitutionerna 

om pengar måste alltså en utåtriktad strategi till för arkivens del. 
  

                                                           
45 Abukhanfusa, Kerstin, ”Riksarkivet – törnrosaslottet som prinsen red förbi”, Arkiv, samhälle och forskning 
1990, s. 106f. 
46 Abukhanfusa, Kerstin, ”Riksarkivet – törnrosaslottet som prinsen red förbi”, Arkiv, samhälle och forskning 
1990, s. 107f. 
47 Bourdieu, Pierre, Kultur och kritik, s. 10f. 
48 ABM och kulturarvets praktik, Projektansökan, Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier, s. 4f. 
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
  

I mitt första avsnitt Arkivpedagogiken och skolan visade jag hur väl arkivpedagogiken har 

visat sig passa in i den gällande läroplanen från 1994. Jag redovisade även andra skäl till 

varför skola och arkiv är ett lyckad kombination. Många av målen i läroplanen uppmuntrar 

just verksamheter som arkivpedagogik, där ett friare undervisningssätt kan användas och en 

kontakt med kulturarvet möjliggörs. Högstadieläraren Ulf Österling beskrev materialet i 

Uppsala Landsarkivs arkivväska om Uppland som ett öppet fält både för lärare och för elever 

som erbjöd en möjlighet till självständigt arbete. Ulf och hans kollegor på Bergaskolan hade 

endast positiva erfarenheter av arbetet med väskan, vilket även bekräftades av Ulfs elever 

Ninett Jahani och Carolina Eriksson.  

 Mitt andra avsnitt Arkivpedagogiken och arkiven behandlade arkivens syn på 

arkivpedagogiken. Jag visade genom att referera till både Tryckfrihetsförordningen, 

Kulturdepartementets regleringsbrev och EU-tankar om livslångt lärande hur väl 

arkivpedagogiken kan förankras på högre nivåer. Arkivpedagogen Karin Sjöberg, arkivchefen 

Eva Sjögren Zipsane samt arkivarien Elisabeth Celander berättade om sina tankar och 

erfarenheter kring arbetet med arkivpedagogik. 

 I mitt tredje avsnitt Vad förmedlas? redogjorde jag för vad som förmedlas i det 

arkivpedagogiska materialet. Syftet med det arkivpedagogiska materialet är främst att 

förmedla en kontakt med arkivhandlingar men även historia eller ”historia på riktigt”. Frågan 

kan ställas hur ”riktig” historien är som presenteras, när mycket av de kopierade 

arkivhandlingarna måste tillrättaläggas för att göra historien begriplig. Lättförståeliga 

dokument, med vilka det är lätt att arbeta vidare med väljs ut, medan dokument med alltför 

svårtydd handstil ratas. På detta sätt kan inte en helt representativ bild av historien och 

arkivens innehåll förmedlas. Man får dock komma ihåg att det arkivpedagogiska materialet på 

intet sätt ska ersätta hela historieundervisningen utan endast vara ett komplement, som kan 

variera den vanliga undervisningen. Trots ett medvetet och serverat urval arkivhandlingar, ges 

ändå en kännedom om vad som kan finnas på ett arkiv och att arkiv överhuvudtaget existerar. 

Jag visade även på åsikter kring en jämförelse mellan museer och arkiv, där 

kulturinstitutionerna ställdes mot varandra i rollen som förmedlare av ”historia på riktigt”. 

Frågan kan ställas om gränserna mellan kulturinstitutionernas tidigare så tydligt åtskilda 

uppdrag börjar suddas ut. En konkurrenssituation kan ha uppstått. 



 29

 Något som är genomgående, i intervjuerna med de i den arkivpedagogiska verksamheten 

involverade aktörerna, är betonandet av kravet på engagemang. Hela verksamheten kring 

arkivpedagogiken bygger på engagemang och intresse och kan heller inte bygga på något 

annat, då arbetet kräver kreativitet och ofta mycket överarbete. Tidsbrist är något som båda 

aktörerna i verksamheten lider av. Det är svårt att integrera verksamheten både i arkivens 

organisation och i skolans kursplan. I skolans värld finns också hinder som traditioner om hur 

skolarbetet ska genomföras. Läraren skulle kunna uppfatta det som kritik mot sitt sätt att lägga 

upp undervisningen, när någon arkivpedagog stormar in med ett nytt alternativ till 

undervisningen. Det är enklare och säkrare att använda sitt gamla, beprövade material och 

följa kursplanen. Dessutom förutsätter det undersökande arbetssättet i arkivpedagogiken att 

läraren har grundläggande kunskaper om ämnena i studiematerialet och därmed vet var 

eleverna kan inhämta ytterligare fakta om så behövs. Men uppenbarligen, med tanke på Ulf 

Österling och hans arbete med Uppsala Landsarkivs arkivväska på högstadiet på 

Eriksbergsskolan, behöver inte tidsbristen hindra en lärare att använda materialet om bara ett 

brinnande intresse finns där. Representanten för lärarens perspektiv i den här studien visade 

endast på positiva erfarenheter av arkivpedagogik. Ulf kunde inte på rak arm komma på några 

önskade förbättringar. Men när jag till exempel frågade om en arkivarie/arkivpedagog ute i 

skolan, likt Karin Sjöberg, skulle kunna vara ett givande inslag i undervisningen, var han 

naturligtvis positiv.49 Detta kan visa på att lärarna inte vet vad de kan önska, något som även 

Karin Sjöberg påpekade i min telefonintervju med henne. 

 Traditioner är även hinder i vägen för arkivpedagogiken inom arkivens värld. Eva 

Sjögren Zipsane nämnde arkivarier som ser oförstående på verksamheten som ett påtvingat 

moment som inverkar negativt på bevarandet. Arkivpedagogik innebär nytt tänkande och nya 

uppgifter och därmed osäkerhet kring institutionens uppdrag. Arkivets uppdrag kan ses som 

inte längre helt skilt från de övriga kulturinstitutionernas, vilket kan innebära en ny 

konkurrenssituation. Positiva tankar om utnyttjande av olika kulturinstitutioners utbyten av 

kunskap i ett ABM-samarbete florerar samtidigt som rädslan för samordning och därmed 

neddragningar finns. Skepticismen gentemot den arkivpedagogiska verksamheten är 

förståelig. Frågor som hur arkiven ska kunna ta emot fler besökare i och med den ökade 

medvetenheten om arkiv, som ju är en önskad effekt av arkivpedagogiken, känns obesvarade i 

dagens läge.  

                                                           
49 Telefonintervju den 7/12 2001 med Ulf Österling, högstadielärare vid Eriksbergsskolan, Uppsala. 
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 Det som krävs för en fungerande och använd arkivpedagogisk verksamhet är en 

omfattande marknadsföring av idén från arkivens sida. Detta innebär att tätare kontakt mellan 

skola och arkiv skapas, vilket möjliggör en utveckling av verksamheten i en riktning som 

passar båda parterna. Lärarnas okunnighet kring vad de faktiskt kan önska visar på detta 

behov. Ett nära samarbete mellan skola och arkiv under utarbetande av material borde ge det 

bästa studiepaketet. Omfattande information och tät kontakt kan med fördel ske via en 

hemsida, där idén med en arkivpedagogisk verksamhet presenteras samt möjlighet till kontakt 

via e-postadresser, bokning av material samt frågor finns.  

 Patrik Höij hoppas i sin artikel ”Arkivpedagogik i blickfånget” i Tema Arkiv att 

arkivinstitutionerna snart ska inse vikten av kunskapsdatabaser över nätet, där lärarna kan ta 

del av material. Som han ser det har alltför många arkivpedagogiska projekt med digitala 

inslag utmynnat i CD-ROM-skivor.50 Arkivvetenskapskursens skolväskeprojekt vid Uppsala 

universitet har anammat idén med tillgängligt material via en webbsida. Webbsidan är 

fortfarande under utformande, men är tänkt att fungera som ett sätt för lärare och elever att på 

ett lätt sätt komma i kontakt med material och kontaktpersoner.51  

 Höij tar i sin artikel upp många intressanta obesvarade frågor kring arkivpedagogiken:  

 
  Hur mycket tid får arkivet ta i anspråk av skolans tid? Skall det vara naturligt med 

en arkivanknytning både i grundskolan och i gymnasiet? Skall man använda sig av 
arkiv och arkivmaterial på olika sätt i olika årskurser och hur skall man i så fall 
”bygga på” kunskaperna om arkiv i senare årskurser? Skall man tillgängliggöra 
arkivet eller undervisa i arkivkunskap? Var bestämmer man ambitionen när det 
gäller skolprojekt; på arkivet av arkivarien, hos den enskilde läraren i skolan, hos 
skolledningen, på kommunal nivå eller på skolverket?52 

 
Höij fortsätter med att ifrågasätta hela grundidén med arkivpedagogiken. Han ställer sig 

frågan om en elev i nionde klass överhuvudtaget behöver veta vad ett arkiv är och efterfrågar 

en större diskussion om verksamhetens egentliga syfte.53 Höijs artikel är den första artikel, 

som jag har stött på under mitt arbete med uppsatsen, i vilken jag har mött annat än lovord 

över arkivpedagogiken. Att kritikerna är tysta kan förstås genom att idén är en idé i tiden med 

tanke på hur väl den passar in i både regleringsbrev och läroplan. Att ha den avvikande 

åsikten att behålla arkiven enbart för forskarna samt att pengarna som satsas på 

marknadsföringen motverkar långsiktiga mål, som till exempel förtecknande kan i vissa fall 

innebära minskade resurser för institutionen och sämre resultat i löneförhandlingen för både 

                                                           
50 Höij, Patrik, ”Arkivpedagogik i blickfånget”, Tema Arkiv nr 4-01, s. 14. 
51 Skolväskan, Uppsala universitet, Tillgänglig online: http://skolvaskan.konstvet.uu.se/ [2001-11-11] 
52 Höij, Patrik, ”Arkivpedagogik i blickfånget”, Tema Arkiv nr 4-01, s. 14 
53 Höij, Patrik, ”Arkivpedagogik i blickfånget”, Tema Arkiv nr 4-01, s. 14. 
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arkivarier och lärare. Ämnet är med andra ord känsligt och Höijs frågor saknar fortfarande 

klara svar. Vare sig man är för eller emot arkivpedagogiken med alla dess följder i form av ett 

ökat tryck på redan fulla forskarsalar, ökat hjälpbehov i och med nya besökare eller större 

medvetenhet om arkiv och därmed långsiktigt en starkare ställning för arkiven, tror jag att det 

i framtiden inte kommer att finnas ett val för arkiv att stå utanför den arkivpedagogiska 

verksamheten. Med arkivpedagogisk verksamhet menar jag inte endast aktiviteten mot skolor 

utan även den mot allmänheten överhuvudtaget. Eftersom kravet finns att de arkivhandlingar 

som når ut till skolorna i studiepaketen helst ska kännas spännande och roliga för eleverna 

samt relevanta i undervisningen, kan en del arkiv ha svårt att se meningen med 

arkivpedagogiken just för sin egen del. Det är då viktigt att tänka på andra målgrupper i 

samhället, som kan tänkas ha nytta av den information som finns på just deras arkiv. 

Arkivpedagogiken är ingen modefluga och är kanske egentligen inte heller något nytt med 

tanke på det tidigare i skolans kursplan ingående ämnet hembygdskunskap.  
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