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Arkivens roll i samhället



Publikundersökning



Arkivens roll i samhället

• Demokratiutredning
• Kulturarvsproposition



Arkivens roll i samhället

• Vår egen inställning



Två delar av uppdraget 
- förvaltning och kulturarv

Vem ingår i din målgrupp?



Arkivet i Östersund



Hur får vi folk att förstå hur viktiga 
och spännande arkiven är?



Vårt mål

• Att första mötet med arkivet är lustfyllt!
• Att alla elever som går ut grundskolan har 

besökt arkiven
• Att arkiven kan används som en 

demokratisk basresurs i samhället – av 
alla människor!



Prioriterad målgrupp: Barn och unga

Läroplaner
Kulturpropositionen
Regionala kulturplaner

Lärare vill ha färdiga
paket, helst med
anknytning till läroplanen



Lgr 11 och GY 11

• Historiemedvetande
• Historiska förhållanden
• Hur kvinnor, män och barn genom tiderna 

har skapat och förändrat samhällen och 
kulturer

• Historiska begrepp och metoder
• Användning och tolkning av källor
• Att och hur historia kan användas för olika 

syften



Det är ofta svårt att använda källor



Astrid Lindgren



”Jag hittar inget!”
Titta på husförhörslängden och se om du kan hitta följande uppgifter:

• 1. Vad hette mamman och pappan?

• 2. Var de gifta?

• 3. Vad heter gården de bor på?

• 4. Har de alltid bott där eller är de födda någon annanstans?

• 5. Hur gammal var de när de fick sitt första barn?

• 6. Hur många barn hade de?

• 7. Har de fått några vaccinationer?

• 8. Vad arbetade mamman och pappan med?

• 9. Vem i familjen var bäst på att läsa och förstå om den bibliska historien?

• 10. Var det någon som inte kunde någonting?

• 11. Bodde det fler på gården än Astrids familj? Vilka då?

• 12. Om man läser om Astrid och hennes uppväxt ser man att hon har tre syskon. Varför står 
• inte hennes lillasyster Ingegerd inte med i husförhörslängden?





Skapande Skola: Hembygd



Att forska om sin hembygd

Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser
Historisk referensram
Historisk metod



Jag finns i 
arkivet!



Egna arkiv



Frivilliga barn på arkivet



Till Ljungdalen är det 18 mil, till 
Jormvattnet 27…





Öppna data?

• 97% av materialet finns endast analogt
• Databaser med fotografier etc efterfrågat!
• Bara för att det finns på nätet är det inte 

tillgängligt



Digital tillgänglighet

• Publika hemsidor
• Språk som riktar sig till allmänheten och 

inte arkivarier
• Snabba ingångar, gärna instruktionsfilmer



Besöksplatsen

• Allt finns inte på nätet
• Nytt och svårt att bara att hitta info någon 

annanstans!
• Förståelse för platsen och hur samlingarna 

ser ut, sedan kan man jobba med 
materialet



Prioriterad målgrupp: Seniorer



Prioriterad målgrupp: Seniorer



After Work

Mötesplats
Social gemenskap
Önskan om lärande



Webbsändningar



Kommer du ihåg?



Medskapande

• Dokumentera ditt föreningshus, Boggsjö





Arkivpedagogik – vad är det?





Ökat förmågan hos allmänheten  
att ta aktiv del av


