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Inledning
Arkiven förvaltar vårt skriftliga kulturarv och är en basresurs för samhällets långsiktiga informationsförsörjning. Alla har rätt att ta del av den information som skapas av våra myndigheter
idag, och den historiska information som Riksarkivet förvaltar och som sträcker sig nära tusen
år bakåt i tiden.
I ett demokratiskt samhälle är det grundläggande att alla har en fri och jämlik tillgång till
information som rör dem själva och vårt samhälle. Det handlar om rättsäkerhet, insyn och utblick, om upplevelse och inlevelse, och om nytta och nöje. Arkiven har stor betydelse ur både
kulturarvssynpunkt och demokratisynpunkt, och möjligheten att ta del av myndigheternas
arkiv skapar förutsättningar för en öppen diskussion, demokratisk kontroll och därmed ökad
delaktighet i det demokratiska systemet. Tryckfrihetsförordningens 2 kap.1 § är en grundbult
i arkivens arbete; ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall
varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar”
Alla har emellertid inte samma kunskap och förmåga att ta del av arkiven. Det gäller såväl
den fysiska tillgängligheten till arkivinstitutioner och Internetsidor, som det sätt informationen
är strukturerad på. För en jämlik tillgång till arkivens informationsinnehåll måste förhållandena därför läggas till rätta, och vissa grupper ges extra stöd och hjälp och, som den nya kulturpolitiken slår fast, har Riksarkivet som statlig myndighet ett särskilt uppdrag att arbeta för
att information och kunskaper görs tillgängliga och förmedlas.
En viktig målgrupp som behöver extra hjälp att närma sig arkiven är barn och unga. I regeringens proposition Tid för kultur fastslås att kulturpolitiken särskilt ska uppmärksamma barns
och ungas rätt till kultur, och att det är samhällets och vuxenvärldens särskilda ansvar att barn
och unga får goda och likvärdiga möjligheter att delta i kulturlivet. I detta ingår också att stifta
bekantskap med vad arkiv är, och hur de kan användas.
Skolan och det formella lärandet är det viktigaste instrumentet för att uppnå att alla, oavsett
bakgrund, får tillgång till kulturupplevelser och kan ta del av kulturarvet på lika villkor. Att
lära känna det egna kulturarvet och förstå historiska sammanhang är också viktigt för att stärka barns och ungas identitet och ge perspektiv på tillvaron.
Hösten 2011 införs nya läroplaner för skolan. Det teoretiska avstampet tas i EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande – kompetenser som man anser att alla medborgare behöver i ett
kunskapsbaserat samhälle, bland annat för att kunna uppfylla sin personliga potential, integreras i samhället och på arbetsmarknaden och aktivt kunna ta del i samhällslivet. De nationella
utbildningssystemen ska verka för att utveckla sådan kompetens hos alla ungdomar.
Denna referensram för nyckelkompetenser bildar utgångspunkt för skolans nya läroplaner,
men även för det arbete som sker inom Riksarkivets Råd för förmedling och lärande. Arkiven
är väl fungerande, alternativa lärande miljöer och kan bidra till utveckling av samtliga kompetenser, såväl inom ramen för det formella lärandet som i det icke- och informella lärandet,
men har särskilda förutsättningar när det gäller de fyra ”mjuka” kompetenserna – lära att lära,
social och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och företagaranda samt kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Kulturell medvetenhet inbegriper här kunskap och medvetenhet om det lokala, nationella och europeiska kulturarvet.
I samtliga skolformers läroplaner, inklusive förskola och sameskola, lyfts medvetenhet om
kulturarvet fram i de inledande avsnitten om skolans värdegrund och uppdrag. Ett övergripande historiskt perspektiv ska också anläggas på undervisningen i alla skolämnen, så att
eleverna kan utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden.
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Lill-Jakob i Hotagsfjällen 1911.
Foto Janrik Bromé

I de nya läroplanerna är historia åter ett obligatoriskt ämne.
Centralt står begrepp som historiemedvetande, historiebruk och
människors levnadsvillkor under olika tider. Nytt i kurs- och
ämnesplanerna är betoningen
av arbetet med källor, och då
särskilt arkivens skriftliga källor men även arkeologiska fynd,
människors berättelser osv.
Eleverna ska lära sig metoder
för att söka information och hur
man sedan kan värdera och bearbeta olika historiska källor. Tanken är också att de själva ska
få möjlighet att tolka historiskt källmaterial, och utifrån det dra slutsatser om människors levnadsvillkor i det förflutna, och få förståelse för hur historia skapas. I de högre årskurserna ska
man också lära sig om hur historia används inom kulturarvssektorn utifrån ett regionalt eller
lokalt perspektiv.
Användningen av primära källor som brev, dagböcker, fotografier, kyrkoarkiv o.s.v kan introduceras redan i de lägre klasserna. Eftersom kursplanerna är progressiva, är det viktigt att det
första mötet med arkiv och arkivmaterial kommer in på ett tidigt stadium.
Men arkiven kan ha en bredare användning i skolundervisningen. Mötet med de autentiska
dokumenten i arkiven – med berättelser om platser, händelser och levt liv – skapar en närhet
som triggar igång fantasin, och som inspirerar till kreativitet och eget skapande. Det kan vara
eget skrivande, underlag för dramatiseringar, konstnärliga projekt och mycket annat.
Detta har man tagit fasta på i arbetet inom ramen för Skapande skola, ett arbete som flera arkivinstitutioner deltar i på lokal och regional nivå. Arbetet inom Skapande skola sker i regel i
samarbete med andra kultur- och kulturarvsinstitutioner
Trots att Riksarkivets barn- och ungdomsverksamhet är starkt fokuserad på att fungera som
en resurs för det formella lärandet, är det viktigt att se arkivet som en fristående, alternativ
lärande plats med egna kvalitéer och mål, en plats som inte heller ska ”skolifieras”. I ett ”lärande utanför klassrummet” kan man använda sig av andra metoder och lärstilar, och en rad
exempel visar att man här också kan engagera och entusiasmera elever som annars inte är så
väl integrerade i skolan. Arkivens pedagoger och förmedlare ska, utan att fungera som skolans
förlängda arm, bygga upp ett permanent samarbete och partnerskap med skolan och lägga förhållandena till rätta och stödja och hjälpa lärarna i deras arbete. Inte minst viktigt är arkivens
arbete med kontinuerlig fortbildning för lärare och deltagande i lärarutbildningen
Även utanför det formella lärandesystemet kan arkiven vara en resurs för barn och unga. Varje
år lämnar många elever högstadiet, och ca 25 % gymnasiet, utan fullständiga betyg. De hamnar sedan ofta i långvarig arbetslöshet. Förhållandena är i stort sett de samma i hela Europa,
och är ett utpekat problemområde i strategin Europa 2020. Samhället har mycket att vinna på
att dessa ungdomar kommer tillbaka till utbildning eller i jobb. Det icke-formella lärandet genom kulturarv kan vara en väg att anknyta till de ungas livsvärld, väcka nyfikenhet och skapa
motivation att finna vägen tillbaka ett meningsfullt lärande och formella studier.
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Under Öppet-hus aktiviteter som t ex Arkivens Dag arrangeras runt om på våra arkiv program för hela familjen. Flera landsarkiv erbjuder också lovverksamhet för barn och unga som
Skattjakt och Släktforskning för ungdomar. Vissa arkiv har också arrangerat andra former av
fritidsverksamhet för barn och unga, i bland i samarbete med andra organisationer och föreningslivet under namn som Historieverkstad eller Historiedeckarna.
Riksarkivets olika avdelningar runt om i landet tar redan
i dag emot många tusen skolelever varje år. I och med
införandet av nya läro- och kursplaner för skolan, och
genom egna aktiviteter riktade mot barn och unga, förväntas antalet besökare stiga ytterligare. Det samma gäller den digitala användningen.
För att nå de mål som anges i Strategin för Riksarkivets
barn-och ungdomsverksamhet måste, om inte ytterligare
resurser tillförs, vissa omprioriteringar göras. Om ett
barnperspektiv – d.v.s. att se barn både som objekt och
aktörer – ska integreras i Riksarkivets verksamhet bör
hela organisationen engageras. Det praktiska arkivpedagogiska arbetet kräver också särskild
personal. Insatserna inom strategin ska koordineras centralt inom Riksarkivet, och här vidareutvecklas samarbetet med myndigheter och organisationer på nationell nivå kring kultur- och
lärandefrågor med fokus på barn och unga, liksom utveckling av samarbete och kunskapsutbyte på internationell nivå.

Utgångspunkt
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 27, liksom FN:s konvention
om barnets rättigheter från 1989, och då särskilt Artikel 31, bildar en naturlig utgångspunkt
för arbetet med barns rätt till kultur; ”1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila
och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt
att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet
av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.”
De nya nationella kulturpolitiska målen som presenteras i Tid för kultur (Prop 2009/193)
lyfter särskilt fram barn och ungas rätt till kultur som ett prioriterat område för att nå det övergripande målet: ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”
Under en lång rad av år har regeringen genom regleringsbrevens mål- och resultatstyrning
med åtföljande rapporteringskrav fäst Riks- och landsarkiven uppmärksamhet på barn och
unga som en viktig målgrupp, liksom samarbete med skolan och andra utbildningsinstitutioner. I den nya instruktionen för Riksarkivet ( Förordning (2009:1593) med instruktion för
Riksarkivet) ska också i verksamheten integreras ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
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Övergripande strategiska mål
Riksarkivets strategi för Barn- och ungdomsverksamheten har fyra övergripande strategiska
mål:
• Öka tillgängligheten för barn och unga
• Utveckla samarbetet med skolan
• Utöka samarbetet inom fältet – regionalt, nationellt och internationellt
• Stärka arkivpedagogik som kunskapsområde

1. Öka tillgängligheten för barn och unga, analogt och digitalt
Ökad tillgänglighet till kulturarvet har varit ett kulturpolitiskt fokusområde under senare år,
och för Riksarkivets del har det handlat om att man lagt stora resurser på att digitalisera och
göra det mest efterfrågade källmaterialet tillgängligt via Internet. Att en del av arkivens information i form av att miljontals digitala bilder är åtkomlig via Internet innebär dock inte att den
är tillgängliga för alla. Här finns såväl ekonomiska som intellektuella hinder. Informationen
om informationen, d.v.s. register och sökingångar tillhandahålls kostnadsfritt, medan informationsinnehållet idag är avgiftsbelagt. Arkivinformationen är också strukturerad och registrerad
på ett sätt som kräver stora mått
av förförståelse för finna fram till
det man söker. För att fler, även
barn och unga, ska få tillgång till
arkivens innehåll måste man därför gå från ett passivt utläggande
av digitala bilder, till att ha ett
pedagogiskt förhållningssätt till
hur informationen presenteras,
och därmed görs åtkomlig på ett
enklare och mer begripligt sätt än
i dag.
Tillgänglighet handlar också om
delaktighet och kommunikation.
Delaktighet, eget skapande och digital kompetens. Elever från gymnasiernas medialinjer förlägger regelbundet sin praktik till Landsarkivet.
Dessa elever från John Bauer gjorde bland annat ”Knep och knåp” för
små barn till arkivets hemsida. Foto ÖLA

På de avdelningar som har arkivpedagoger och tar emot grupper och enskilda på plats fungerar båda delarna utmärkt. Kontakt och dialog fortsätter ofta via e-post efter besöket, eller
genom återbesök. Lika enkelt är det inte den digitala vägen, och för att bredda kontaktytan bör
man, i större utsträckning än vad som görs i dag, erbjuda Internetsidor som särskilt vänder sig
till en yngre publik, och även skapa dialog via Riksarkivets hemsida och sociala medier.
En viktig del i tillgängligheten är den fysiska miljön. Arkivens forskarsalar och andra lokaler
är inte utformade med tanke på barn och unga. Om dessa ska känna sig välkomna, antingen
som medföljande till vuxna eller som egna besökare, ska miljön vara anpassad även för dem.
Arkivens publika lokaler ska fungera som en tilltalande och inspirerande inramning för allt
arkivanvändande, men med en ökad inriktning på barn och unga som målgrupp är det en tillgång om det finns särskilda rum för arkivpedagogisk verksamhet och trevliga, välutrustade
pausrum.
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2. Utveckla samarbetet med skolan
Kultur och kulturarv tillmäts i dag en allt större betydelse inom många områden och får också
en allt viktigare roll i samhällsutvecklingen. Kultur och kulturarv bidrar till ett gott samhälle
och ett rikt liv, och förknippas med värden och kvalitéer som bildning, identitet, yttrandefrihet
och kreativitet, men kan också användas instrumentellt för att nå andra samhällsmål som social inkludering, hälsa, aktivt medborgarskap och regional utveckling.
En stor del av vårt gemensamma skriftliga kulturarv förvaltas av Riksarkivet centralt och regionalt och är en viktig samhällsresurs med stor potential. Kulturarvet bevaras för att brukas och
därför är arkivens användande och användbarhet centrala begrepp i Riksarkivets verksamhet
och ett av de övergripande målen för myndigheten.
Att nå ut till en bredare och yngre publik är ett allmänt önskemål bland landets arkivinstitutioner, och en stor användargrupp är redan idag de barn och unga som möter arkiven via skolan.
Aktiv arkivanvändning är ett utmärkt och inspirerande verktyg för att nå flera av skolans mål.
Fördelen är att man inte bara får kunskap om, utan också lär sig genom kulturarvet. Det handlar här inte bara om kunskaper och insikter om historia, där arkiven har sin givna plats, utan
även om demokrati och medborgarskap, om rätten till information och insyn, om källkritik,
om empati i tid och rum, om identitet och eget skapande.
Att ta utgångspunkt i berättelser om historiska personers liv, upplevelser och tankar kan också fungera som en katalysator för att starta diskussioner om aktuella händelser, värderingar och attityder som annars
kan vara svår att få igång i klassrummet. Det kan vara teman som brott
och straff, sexualitet, fattigdom, droger och migration. Det autentiska
mötet med en svunnen tid startar också reflektion över det egna livet
och samhället, och funderingar om då, nu och sedan.
Arkiv och skola knyts samman genom den direkta nyttan i undervisningen, men ger samtidigt eleverna allmänkunskaper för framtida bruk
som medborgare, forskare, entreprenörer inom kulturella och kreativa
näringar eller arkivbruk bara för nöjes skull.
Barnens rätt att ta del av kultur och kulturarv ska vara oberoende av
familjeförhållanden eller var man växer upp, och skolan är därför den
bästa vägen in i arkiven. En vision för Riksarkivets barn- och ungdomsverksamhet är att alla elever som lämnar skolan ska veta vad arkiv är och hur de används. För att komma närmare denna vision måste
lärarnas kunskap om arkiv förbättras. För dagens lärare är det ingen
självklarhet att använda historiskt källmaterial i undervisningen eller att
besöka en arkivinstitution. Mycken kraft måste därför läggas ner från
arkivens sida på information till skolor, på att arrangera kurser för lärare och, inte minst viktigt, att få med grundläggande arkivkunskap och
kulturarvskunskap i lärarutbildningen.
Människors levnadsvillkor under olika tidperioder är ett centralt tema i
den nya kursplanen i historia för grundskolan. Dagböcker och brev skrivna av barn och unga ger närhet till historien. 12 åriga Ida Larsson skrev
om stort och smått år 1905. Foto ÖLA

Alla skolor har inte möjlighet att besöka en arkivinstitution men ska ändå kunna få tillgång till
autentiskt källmaterial. I blygsam skala har Riksarkivet börjat erbjuda digitala produktioner
via hemsidan. De digitala läromedlen har som regel producerats i samarbete med lärare och
används av skolan. Redan i dag efterfrågas mer källmaterial i form av dokumentsamlingar
och lektionsförslag som relaterar till kursplanerna. Här öppnar sig ett brett verksamhetsfält för
framtida samarbete mellan arkiv och skola för att gemensamt utveckla digitala läromedel.
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3. Utöka samarbetet inom fältet – regionalt, nationellt och internationellt

Det första mötet med arkivet ska vara en spännande och lustfylld upplevelse.
Förskolebarn på väg ner i arkivmagasinen. Skattjakten kan börja! Foto ÖLA

De två senaste statliga arkivutredningarna har lyft fram och
betonat landsarkivens viktiga
regionala roll inte bara som
basinstitution för kultur och
forskning, utan även som nav
för arkivpedagogiskt samarbete.
På lokal- och regional nivå
finns kommun-, förenings-, lokalhistoriska- och andra arkiv
som redan idag, i större och
mindre utsträckning, arbetar
med förmedlingsverksamhet.
Landsarkiven har här en given
roll som samordnare av gemensamma insatser och projekt för
och med barn och unga samt för
kunskapsuppbyggnad och för
kompetensutveckling.

Ofta sker arkivens verksamhet riktad mot skolan i samarbete i med andra aktörer inom kulturarvsområdet. Att gå utanför arkivsektorn och att se kulturarvet som en helhet är i de flesta
fall mest fruktbart i en förmedlingssituation, och arkiven samverkar därför gärna med andra
kulturarvsinstitutioner som museer och bibliotek men även med folkbildningsrörelsen och föreningslivet.
Skapande skola har visat sig vara en sådan verksamhet som inbjuder till gränsöverskridande
samarbeten på regional nivå, och några landsarkiv har redan idag ett utvecklat samarbete med
andra aktörer inom kultur och kulturarv. I vissa regioner börjar verksamheten kring Skapande
skola att formaliseras i regionala samverkansorgan av pedagoger, producenter och konsulenter, en plattform som också kan fungera som bas för andra verksamheter för och med barn och
unga, och som mötesplats för erfarenhetsutbyte.
På nationell nivå samverkar Riksarkivet kontinuerligt med andra myndigheter kring en rad
utpekade fokusområden, så även kring frågor rörande kultur, barn och skola. Denna samverkan, ofta grundad på gemensamma regeringsuppdrag, går långt tillbaka i tiden och har kretsat
kring projekt som ”Kultur för lust och lärande”, ”Kulturarvet som kunskapskälla”, ”Lokalhistoria i skolan” och nu senast för att utarbeta strategier för kulturmyndigheternas barn- och
ungdomsverksamhet. Riksarkivet har också under senare år haft nära kontakt Historielärarnas
förening och arrangerat gemensamma seminarier kring de nya kursplanerna och arkivens roll i
undervisningen.
De svenska arkiven har sedan arkivpedagogiken började växa fram som ett eget verksamhetsfält och profession varit ledande inom arkivförmedlingsområdet i Norden. Det svenska Riksarkivet har varit initiativtagare inte bara till ett Arkivpedagogiskt Forum i Sverige, utan även
till ett Nordiskt Arkivpedagogiskt nätverk. Riksarkivet driver också, genom Landsarkivet i
Östersund, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik i samarbete med Jamtli och Föreningsarkivet i Jämtlands län. I referensgruppen finns representanter från nordiska kulturarvsinstitutioner och lärosäten som de nordiska riksarkiven, Nationalmuseum i Danmark, Danmarks
pædagogiske universitet och Linnéuniversitetet.
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Förutom med arkiv i de nordiska
länderna rörande förmedlingsfrågor har Riksarkivet också kontakt
och erfarenhetsutbyte med institutioner i en rad europeiska länder,
ofta som partners i olika kulturarvspedagogiska projekt. Även
när det gäller tillgänglighets- och
lärandefrågor på internationell
nivå har Riksarkivet visat aktivitet och var bland annat initiativtagare till bildandet av Committee
on Outreach and User Services
inom International Council on
Archives.
Dokument, föremål och konst. Andra Världskriget som tema för program
inom ramen för Skapande skola. Foto ÖLA

4. Stärka lärande och förmedling som kunskapsområde
En förutsättning för att Riksarkivets Strategi för barn- och ungdomsverksamhet ska kunna genomföras och målen nås är att det finns tillräckliga kunskaper, engagemang och personella resurser inom den egna organisationen, och att det finns en samsyn kring begrepp som tillgänglighet och förmedling. En förändring pågår inom Riksarkivet där intresset och tyngdpunkten
förskjuts från bevarande till bruk av arkiven, och tillgänglighets- och arkivpedagogiska frågor
har därmed under senare år lyfts och fått ökad betydelse. Som exempel kan nämnas Riksarkivets Kunskapsstrategi som för perioden 2009-2012 har ”Tillgängliggörande” som en övergripande strategisk inriktning, och arkivpedagogik som ett av tolv särskilt utpekade kunskapsområden.
Tillgänglighet är emellertid ett vitt begrepp och handlar i grunden mer om ett perspektiv än ett
arbetsområde. Bruk av arkiven är ett huvudmål, och därav följer att föreställningen om arkivinformationens framtida användande och användbarhet bör genomsyra allt från urval, redovisning av arkiv via databaser, söksystem, digitala bilder, handledningar, service/vägledning till
besökare på webben och i den fysiska miljön, d.v.s. involvera hela arkivprocessen. Med detta
synsätt kan också ett barnperspektiv integreras i verksamheten, där man ser barn och unga
både som objekt och aktörer, som arkivskapare och som arkivanvändare.
Att integrera ett barnperspektiv i Riksarkivets verksamhet innebär alltså att organisationen
som helhet måste involveras och ha en gemensam syn och ett gemensamt förhållningssätt till
tillgänglighet, arkivanvändning, förmedling och lärande. Detta kräver både en fokusändring
och attitydförändring men också att tillgänglighet och förmedling blir ett ansvarsområde inom
varje avdelning.
För att sätta ytterligare fokus på dessa frågor, och för att stärka och utveckla förmedling och
lärande som ett strategiskt kunskaps- och verksamhetsområde, inrättades förra året ett särskilt
råd för dessa frågor inom Riksarkivet. En viktig uppgift för rådet är just att etablera ett gemensamt synsätt inom organisationen. Men inspiration för utveckling av verksamhetsområdet
kan inte bara komma inifrån. Omvärldsbevakning är därför en viktig del i rådets uppdrag
liksom att vidareförmedla kunskap om nya metoder, projekt, ny forskning och förändringar i
omvärlden som kan påverka verksamheten.
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Liksom landsarkiven bör fungera som arkivpedagogiska kunskapsnav i sina respektive regioner, är Riksarkivet är redan idag ett nationellt nav för arkivpedagogiska frågor. Riksarkivet arrangerar kontinuerligt, ofta i samarbete med andra, seminarier och konferenser kring aktuella
teman och nyvinningar inom fältet – en kunskapsspridning som sker såväl inom myndigheten
som för hela arkivsektorn.
Dessvärre finns sällan några nya inhemska forskningsrön att presentera, även om man kan
konstatera ett spirande intresse för frågeställningar rörande arkivpedagogik och arkiv och
skola både inom utbildnings- och arkivvetenskap.

Ansvar
Ansvar för det målinriktade arbetet inom strategins ram har varje avdelning inom Riksarkivet,
Rådet för förmedling och lärande (eller dess efterföljare) och Riksarkivets ledningsgrupp
Det yttersta ansvaret för ett framgångsrikt arbete inom Riksarkivets barn- och ungdomsverksamhet vilar på Riksarkivarien.
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