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Sammanfattning/Abstract 

Uppsatsen undersöker arkivpedagogikens roll inom arkivvetenskapen. Genom närläsning av 

flera olika typer av källor såsom en lärobok i arkivvetenskap, nationella och internationella 

artiklar, riksdagens styrdokument, Riksarkivets processbeskrivningar och metodböcker i 

arkivpedagogik samt ett nedslag på Arkivveckan 2013 undersöks begreppet. Genom frågor 

ställda till fem kursansvariga lärare för arkivvetenskap vid utbildningar i Sverige undersöker 

jag hur undervisning i arkivvetenskap bedrivs på olika lärosäten. 

 

Resultaten visar att begreppet arkivpedagogik är flyktigt definierat och kan innebära två olika 

saker. Först verksamhet som riktar sig mot skolan och sekundärt all utåtriktad verksamhet vid 

arkiv inklusive den mot skolan. Resultaten visar också att arkivpedagogik är en del av 

arkivvetenskapen, men att det är främst den praktiska delen av ämnet som synliggörs, inte den 

teoretiska. 

 

Det finns en överensstämmelse mellan alla källor och respondenter som innebär att 

arkivpedagogik som begrepp, på grund av otydligheten, är problematiskt att använda. Andra 

begrepp som används allt mer är arkiv och lärande, tillgänglighet, förmedling och 

tillhandahållande. Inte heller dessa är definierade. Arkivpedagogikens roll inom arkiv tycks 

öka men det är en eftersläpning vad gäller utbildningarnas fokus vad gäller undervisning i 

ämnet. 
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Inledning 

En artikel som vi fick ta del av under den första delkursen i arkivvetenskap var 

”Arkivarieyrket – från vårdare och väktare till förmedlare.”
1
 I texten skriver Karin Åström 

(2002) att arkivpedagog är ett kommande yrke och att arkivariens arbete allt mer kommit att 

inrikta sig på att tillgängliggöra arkiv, inte bara i enlighet med offentlighetsprincipen utan 

även för att locka in nya användargrupper i arkiven. Artikeln är skriven år 2002 men vad har 

hänt sedan dess?  

 

Under drygt tio års tid har jag arbetat med, skrivit om och undervisat i museipedagogik. 

Begreppet museipedagogik är paraplyet som all utåtriktad verksamhet vid museer samsas 

under. Museipedagogik har brukaren, besökaren och publiken som sin huvudsakliga fokus. 

Blicken riktas således mot målgruppers behov och önskemål, inte främst mot museet och 

samlingarna i sig. 
2
 Museet representerar härvidlag en demokratisk resurs som ska komma 

nya och icke invigda besökargrupper till del. Genom samarbeten med skolor når museet just 

nya besökare och tanken är att alla inkluderas, ingen exkluderas. När jag nu studerar till 

arkivarie är det intressant för mig att undersöka arkivpedagogiken för att öka min förståelse 

för den inomvetenskapliga, arkivvetenskapliga användningen av begreppet. Arkivpedagogik 

tycks vara en marginaliserad del av arkivvetenskapen, om den ens ryms inom 

arkivvetenskapen. I uppsatsen vill jag undersöka relationen mellan arkivvetenskap och 

arkivpedagogik.  

                                                      
1
 Karin Åström, ”Arkivarieyrket – från vårdare och väktare till förmedlare”, Av kärlek till arkiv. Festskrift till 

Erik Norberg (Stockholm 2002) 

 

2
 Annika Bergsland, ”Öppna den tunga porten” I: Spänningsfyllda erfarenheter – ämnesdidaktik i skilda 

kontexter. Geir Skeie och Maria Olson (red.) CeHum skriftserie nr 1 (Stockholm: Stockholms universitets förlag 

2013) 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur arkivpedagogik kan förstås som en del av 

arkivvetenskapen och att kartlägga om och hur universitet och högskolor i Sverige undervisar 

blivande arkivarier i arkivpedagogik. Följande frågeställningar fokuseras: 

 Hur kan förhållandet mellan arkivvetenskap och arkivpedagogik förstås? 

 Hur kan arkivpedagogik som begrepp ringas in och diskuteras, teoretiskt och 

pragmatiskt?  

 Hur undervisar universitet och högskolor i Sverige om arkivpedagogik i utbildningar 

för blivande arkivarier? 

 Vilken roll spelar arkivpedagogiken inom den svenska arkivvärlden idag? 

Forskningsfältet 

Då syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera relationen mellan arkivvetenskap och 

arkivpedagogik börjar jag med att ringa in ämnet arkivvetenskap. Det görs genom en 

arkivvetenskaplig uppsats. Därefter fokuseras på begreppet arkivpedagogik. Forskningsfältet 

undersöks inledningsvis genom läsning av arkivvetenskaplig uppsatser skrivna i Sverige, 

sedan genom två danska och en amerikansk text. De danska texterna berör arkivpedagogiska 

begrepp inom nordisk kontext medan den amerikanska sätter in arkivpedagogiken i ett 

internationellt perspektiv. 

Arkivvetenskap 

I sin arkivvetenskapliga uppsats undersöker Anna Ohlsson
3
 vad begreppet arkivvetenskap 

innebär. Studien utgår från ett idéhistoriskt perspektiv och undersöker hur arkivbegreppet 

diskuterats från 1975 fram till början av 2000-talet. Genom närläsning av några svenska 

grundböcker i arkivvetenskap samt artiklar ur tidsskriften Arkiv, samhälle och vetenskap 

utreder hon frågan. Hon kommer fram till att de arkivvetenskapliga diskussionerna varit 

                                                      
3
 Anna Ohlsson, Om begreppet arkivvetenskap i Arkiv, samhälle och forskning kring millennieskiftet 2000 

(otryckt uppsats i arkivvetenskap, Stockholms universitet, 2011) 
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relativt få och prövande och att begreppen som använts är vagt formulerade. Begreppet 

diskuteras tentativt och det tycks inte finnas en gemensam förståelse för begreppet eller ens 

vilken tillhörighet arkivvetenskapen ska ha eller har. Tillhör den historia, systemvetenskap, 

etnologi, juridik, informationsvetenskap eller är den en egen tvärvetenskaplig vetenskap? Det 

finns ingen samstämmighet om var arkivvetenskapen har sin tillhörighet eller om den är en 

egen vetenskap. Här skulle det kunna föras en glödande debatt men Ohlsson finner att den 

uteblir. Inte heller kärnan i arkivvetenskapen är att finna, istället sönderfaller den i flera 

delområden såsom arkivjuridik, arkivhistoria, arkivteori m.m. Diskussioner som förts om 

arkivvetenskapens tillhörighet och kärna är undflyende kommer Ohlsson fram till. 
4
 Trots 

divergensen i texterna kan Ohlsson läsa ut en sorts kärna för arkivvetenskap: 

 
Den gemensamma nämnaren för dem är då att arkivvetenskapen skall vara en vetenskap om arkivarien 

och arkivens roll i ett större samhälleligt sammanhang. 
5
 

 

Citatet visar vad Ohlson kommer fram till som gemensamt i de försök till definiering av 

arkivvetenskapen som gjorts. Implicit i texten så kan jag spåra att det omgivande samhället, 

brukarna, besökarna och tillgänglighet är viktiga faktorer för arkivvetenskapen. Explicit finns 

ingen koppling till arkivpedagogik.  Här tolkar jag ”ett samhälleligt sammanhang” som 

brukare, men andra tolkningar kan exempelvis vara att det omgivande samhället, dess kontext, 

dess lagar och arkivets nationella tillhörighet påverkar arkivverksamheten och den nationella 

arkivvetenskapen. I Ohlssons analytiska text av arkivvetenskapen finner jag få kopplingar till 

det som skulle kunna kallas arkivpedagogik. 

 

Arkivpedagogik 

Genom att söka på ”arkivpedagogik” har jag funnit sex uppsatser skrivna under åren 2005-

2012.
6
 Två uppsatser har skrivits i lärarutbildningen vid högskolan i Malmö och undersöker 

historiedidaktik och historiemedvetande. Två uppsatser har koppling till samhällskunskap och 

de skrivna vid Dalarnas högskola. Dessa fyra ligger utanför mitt undersökningsområde. 

Uppsatsen från Lund ligger inte heller inom mitt intresseområde. Den är en jämförelse mellan 

musei- och arkivpedagogik. Av intresse för min undersökning är en uppsats från Uppsala 

                                                      
4 Ibid. 

5
 Ibid.  

6
 www.uppsats.se (2013-05-16) 

http://www.uppsats.se/
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2012, Arkiv för vem? En undersökning om arkivpedagogik och tillgängliggörande. 
7
I 

uppsatsen undersöks hur arkivvetenskap bedrivs på olika typer av arkiv genom att arkiven 

själva uttrycker sig om sin verksamhet och berättar om hur de verkar för att sprida kännedom 

om arkivet. Texten kopplas även till skolans läroplan som numer uttrycker att källor och 

källkritik är prioriterade områden inom historieundervisningen. I texten problematiseras inte 

begreppen arkivpedagogik utan ger istället exempel på vad arkivpedagogik kan vara. Samtliga 

exempel är hämtade från samarbeten med skolor. 

Då det varit svårigheter att finna vetenskapliga texter om arkivpedagogik på svenska där 

begreppet diskuteras så presenteras här två danska och en amerikansk text. Texterna är 

hämtade från Nordisk Arkivnyt, Arkiv, samhälle och forskning och The American Archivist.  

 

Texterna från Danmark är författade av två personer som är aktiva inom arkivpedagogiken, 

både i Danmark och i Sverige. Bente Jensen erhöll år 2010 ett pris för sina bidrag till 

utvecklingen kulturarvssektorn i Norden från nordiskt centrum för kulturarvspedagogik och 

Charlotte S. H. Jensen är aktiv i nordiska diskussioner om ämnet. De två danska texterna: 

Arkivformidling- Arkiver for alle? 
8
 och Arkivformidling: Mål, begreper och metode 

9
 

teorietiseras arkivpedagogik och tillgänglighet. De knyter sina studier till styrdokument för 

den danska arkivvärlden, men de gör även internationella jämförelser med bland annat 

Sverige och hänvisar till en gemensam nordisk kontext. I den första texten diskuterar 

författarna huvudsakligen begreppen tillhandahålla (stille til rådighed), tillgängliggörande 

(tillgaengliggörelse), vägledning (vejledning),  case (case-baserad vejledning) och förmedling 

(formidling). De menar att förmedling är ett mycket brett begrepp som riktar sig mot alla 

grupper och intressenter.  Sålunda används begreppet förmedla oprecist och omfattar all 

utåtriktad verksamhet. Begreppet förmedling innefattar tillgängliggörande, vägledning och 

den egentliga förmedlingen som liknar den förmedlande verksamhet som bedrivs vid museer 

och andra kulturinstitutioner. Det som borde kallas tillgängliggörande och vägledning hamnar 
                                                      
7 Karin Lundbäck, ”Arkiv för vem? En undersökning om arkivpedagogik och tillgängliggörande.” 

(Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska 

fakulteten, Institutionen för ABM, 2012) 

8
 Bente Jensen, og Charlotte S. H Jensen, Arkivformidling- Arkiver for alle? Nordisk Arkivnyt,nr. 3 (2004) 

 

9
 Jensen, B. & Jensen, C. S. H. (2006): Arkivformidling: mål, begreber og metode. Arkiv, samhälle och 

forskning, vol. 2 (2006): 21-37 
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i praktiken under paraplyet förmedling, vilket innebär en viss oklarhet i begreppens 

användning. De klargör skillnaderna mellan de olika begreppen genom att rita ett schema och 

lista dessa begrepps förhållande till brukarnas förutsättningar, innehåll (type), uttryck och 

konkreta mål.
10

 Att tillhandahålla innebär att arkiven är öppna för brukare som på egen hand 

kan tillgodogöra sig arkivens material. Att tillgängliggöra innebär att arkiven vägleder 

besökarna till att bruka arkivalierna. Tillgängliggörandet är en process som börjar i 

förtecknandet och tillhörande arkivbeskrivning. Om arkivförteckning och arkivbeskrivning är 

lätt att förstå så leder det till goda förutsättningar för sökbarhet. Nästa steg i processen är att 

formulera sig om arkivet genom exempelvis vägledningar och case-baserade vägledningar. De 

kan vara i exempelvis digital form och fungerar som en hjälp till brukaren.  Oftast brukar 

dessa vägledningar ha sin utgångspunkt i arkivalierna och arkivteoretiska principer, men 

borde istället grundas genom studier av brukarnas intressen och förutsättningar, menar 

författarna. Att förmedla innebär här att budskapet, med grund i källorna, presenteras i 

bearbetad form. Det är budskapet eller innehållet som är den förmedlade produkten, inte 

arkivalierna i sig. Målet är att nå en historisk förståelse. En speciell del av den utåtriktade 

verksamheten, förmedlingen, är arkivpedagogik. Arkivpedagogik är den förmedlande 

verksamheten som riktar sig mot utbildningssektorn.  

 

 

I artikeln från 2006 tar författarna ytterligare ett steg mot teoretisering av det de kallar 

arkivformidling. Författarna ställer två frågor inledningsvis: ”Vill arkiven prioritera 

kommunikation med omvärlden? Kan en institution i längden utvecklas genom osynlighet och 

utan dialog med omvärlden?”
11

  De svarar själva på frågan. Det finns krav på att öka antalet 

brukare och att skapa möjligheter för nya brukargrupper att ta del av vad som finns i arkiven. 

Författarna ser på kommunikation som överordnad princip för att sätta brukaren i centrum. I 

kommunikationen ingår många delar. Fem av dessa är förmedling, tolkning, information, 

vägledning och pedagogik. Dessutom handlar kommunikation om vad institutionen sänder ut 

för budskap i övrigt. Det kan handla om lokaler och interiör, service och betjäning, 

partnerskap och relationer.  

 

                                                      
10

Jensen og Jensen (2004) s. 4-5. 

11
 Min översättning 
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För att kommunikationen ska fungera bra behöver målgrupper identifieras. Kallas de för 

kunder, brukare, forskare, gäster eller besökare? Vilket begrepp som används för att namnge 

målgruppen är av vikt.  Nästa steg är att ringa in målgruppens intresse och behov. Ytterligare 

nästa steg är att se på målgruppen som bestående av individer med skilda behov, intressen och 

erfarenheter. För att förklara detta närmare använder de sig av teorier från museipedagogisk 

forskning. Personlig kontext, social kontext och fysisk kontext samspelar och ger den 

personliga interaktiva erfarenheten hos besökaren i arkivet.
12

  Hur dessa erfarenheter ter sig är 

något som arkivvetenskaplig forskning borde undersöka och ta lärdom av men inte gjort, 

menar de.  

 

 I texten används förmedling synonymt med kommunikation. Även begreppen förmedling och 

tillgängliggörande används synonymt.  En förmedlare är en som vidarebefordrar ett 

meddelande och överför information. Förmedlaren är en länk mellan personer och här sätts 

fokus på avsändaren, inte på brukaren. Dessutom menar de att även kommunikation och 

förmedling måste erkännas inom arkivvärlden för att kunna utvecklas till strategiska 

linjefunktioner istället för att vara lösryckta projekt. Även i denna artikel, som presenterades 

vid den nordiska arkivkonferensen i Uppsala 2006, hänvisas till nordisk kontext där också 

svensk arkivverksamhet nämns. Arkivpedagogik som begrepp problematiseras inte i texten 

men nämns i samband med den nationella satsningen på arkivpedagogik i Sverige under åren 

2006-2008.
13

  De avslutar texten med att begreppen måste ytterligare förtydligas. 

 

Genom att söka på ”education” i The American Archivist fann jag artikeln ”Primary sources 

in K-12 education: opportunities for archives
” 14

 Det är en av de tretton mest lästa artiklarna i 

tidskriften under de tre sista åren vilket tyder på ett intresse för arkivpedagogiska artiklar. 

Tvärt emot detta faktum pekar författaren på att diskussionerna om arkivpedagogik för 

skolelever inom de arkivvetenskapliga sammanhangen varit få under de sista 20 åren. Hon ser 

en skillnad då hon undersöker intresset för arkivpedagogik från ett annat håll, det pedagogiska 

                                                      
12 Jensen og Jensen (2006), s. 29 där de hänvisar till Falk and Dierking, The museum experience (1992) 

 

13
 Skånes arkivförbund Slutrapport: nationellt uppdrag inom arkivpedagogik (2009), 5-21, 25-49, 61-69 

 

14
 Julia Hendry ”Primary sources in K-12 education: opportunities for archives.” The American Archivist 1 

(2007) 
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och utbildningsvetenskapliga hållet. Där är intresset stort för ”primary sources”. Artikeln 

diskuterar värdet av att arbeta med skolklasser från förskola till årskurs 12, d.v.s. ungefär 

motsvarande barn i förskola till ungdomar i gymnasium. Artikeln är som en länk till de 

diskussioner som förs inom utbildningsväsendet, även i Sverige, och lyfter fram lärandet som 

process istället för det traditionella förmedlandet och kunskapsöverförandet. Här är det istället 

elevernas frågor som sätter igång upptäckandet och lärandet och fokus ligger så att säga på 

elevernas tänkande. This approach is student driven and focuses on asking good questions, 

rather than finding definitive answers. It encourages students to consider multiple 

perspectives, and most importantly, to think critically about any subject at hand. 
15

Hon 

kopplar sin text till pedagogen John Dewey and psykologen Jeromy Bruner, två betydelsefulla 

namn när det gäller teorier om lärande också inom det svenska utbildningsväsendet. Texten 

avslutas med: What better way to ensure that the policy makers and voters of tomorrow are 

both critical thinkers and sensitive to archival concerns than to  introduce them at an early 

age to usefulness of archives? 
16

Eleverna kommer att bli framtidens brukare och donatorer så 

det gäller att introducera dem i arkiven i en tidig ålder. Artikeln är skriven i amerikansk 

tidskrift utifrån en amerikansk kontext. Den vänder sig till verksamma arkivarier och ingår 

därmed i ett arkivvetenskapligt sammanhang. Jag tror inte att hennes argumentation håller i 

ett svenskt sammanhang, men jag finner det intressant att hitta en artikel om arkivpedagogik i 

en amerikansk tidskrift. Det stärker min tro att arkivpedagogiken kan vara en del i 

arkivvetenskapen, även internationellt. 

 

Arkivvetenskapen tycks omfatta arkivpedagogik. I svenska texter handlar arkivpedagogik 

främst om den praktiska delen av arkivpedagogik, hur man gör från arkivets eller skolans 

sida. Ingen text fokuserar på begreppet arkivpedagogik. I de danska texterna används 

begreppet formidling och i samband med detta så hänvisar man till arkivpedagogik i Sverige. 

Begreppsapparaten i Danmark kan inte direkt överföras till Svenska kontext. Arkivpedagogik 

kan inte sägas vara definierat, vilket leder mig vidare till nästa rubrik. 

 

                                                      
15

 Ibid. s. 117  

16
 Ibid. s.129 
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Källtexter 

Jag eftersträvar att undersöka begreppets arkivpedagogiks inomvetenskapliga användning. 

Genom närläsning av olika typer av texter letar jag efter hur begreppet används och om där 

eventuellt finns en kärna, en gemensam överenskommelse om hur begreppet används. De 

källtexter som jag använt mig av kan vid första anblick tyckas vara brokigt men för att uppnå 

studiens syfte så har jag valt det här tillvägagångssättet. Avsaknaden av teoretiska texter på 

svenska om arkivpedagogikens begrepp och omfattning motiverar också användandet av olika 

typer av texter. 

Teori och metod   

För att ta reda på hur begreppet arkivpedagogik används inom den arkivvetenskapliga 

diskursen har jag för avsikt att göra den en diskursanalytisk ansats. Med utgångspunkt i 

metodboken Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys
17

 närmar jag mig texter och samtal om arkivvetenskap med fokus på 

arkivpedagogik. I boken beskrivs diskurs som:  

(…) ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt 

att uttala sig med auktoritet. Diskurser har också ett dynamiskt inslag eftersom regelsystem i dem 

förändras.
18

  

 

Begreppet diskurs har olika betydelser alltifrån att vara ett snävt textorienterat betraktelsesätt 

till att röra både språkliga och sociala praktiker. Mitt angreppssätt närmar sig det utvidgade 

diskursbegreppet som används när jag närläser olika texter (utredning, metodbok, lärobok i 

arkivvetenskap, styrdokument, hemsidor och svar från respondenter). Även intervjuer och 

samtal ligger till grund för analysen. Den är på så sätt en etnografisk studie som eftersträvar 

att vara beskrivande, analyserande och tolkande.
19

 I enlighet med Foucaults arkeologiska 

                                                      
17

 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys (Lund: Studentlitteratur, 2005, 2012) 

 

18
  Ibid. (2012) s. 358 

19
 Birgitta Kullberg, Etnografi i klassrummet (Lund: Studentlitteratur, 2004) 
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angreppssätt eftersträvas att identifiera strömningar i diskurser och att se eventuella skillnader 

i diskurser. Vad talas om nu och då och vad talas det inte om och vem talar och vem lyssnar? 

Avsaknaden av tal och skrift säger något om ämnets värde inom arkivvetenskapen. Vissa har 

makten att uttrycka sig och att bli lyssnade till, andra är åhörare och betraktare. 

Undersökningen fokuserar på hur samtalet om arkivpedagogik förs nu och hur den förts under 

de senaste cirka femton åren. Det handlar om meningsskapande och om hur begreppet 

arkivpedagogik används inom arkivvetenskapen. Men även inom arkivvetenskapen finns 

olika diskurser som utgår från olika kontexter. I ett första steg kommer jag att försöka 

identifiera hur samtalen förs, det andra steget innebär att undersöka relationerna mellan 

diskurser, mellan olika utsagor. I studien letar jag mig tillbaka i historien för att försöka finna 

spår av utsagor som kan ha påverkat utvecklingen av en eventuell gemensam diskurs. Här är 

också intressant att undersöka från vilken subjektsposition som uttalandet görs och vilken roll 

som uttalande därmed kan spela. Det handlar om diskursens möjligheter. Diskursbegreppet, 

från Foucaults perspektiv handlar till stora delar om vad som är det gemensamma, det 

överenskomna i samtalet samt om avgörande förändringar och brott då det som tidigare varit 

föremål för en överenskommelse förändras. Även eventuell avsaknad av diskussioner om 

arkivpedagogik inom diskurserna är resultat. 

År 2008 avslutades ett nationellt uppdrag inom arkivpedagogik.
20

 Det var ett projekt som 

varade under åren 2006-2008 under ledning av Skånes Arkivförbund, finansierat av 

Kulturrådet. Som en del i projektet genomfördes en undersökning där universitet och 

högskolor som bedriver arkivvetenskapliga utbildningar. De kontaktades och en undersökning 

gjordes gällande om och hur arkivutbildningarna undervisade i arkivpedagogik. Frågelistor 

skickades ut. Genom ta del av resultaten från det nationella uppdraget i arkivpedagogik har 

jag nått en förförståelse för det arkivpedagogiska området. Föreliggande studies frågelista 

kopplas direkt till den frågelista som skickades inom det arkivpedagogiska projektet. 

Kursansvariga lärare för arkivutbildningar vid Stockholms universitet, Södertörns högskola, 

Lunds universitet, Mitthögskolan och Uppsala universitet kontaktades per telefon för att på så 

sätt förklara syftet med frågelistan och anledningen till studien. Frågelistan skickades via mejl 

till dessa fem personer och svar inkom inom en vecka från alla fem respondenterna via mejl.
21

 

                                                      
20

 Skånes arkivförbund, Slutrapport: Nationellt uppdrag  

inom arkivpedagogik 2006-2008 (2008) 

 

21
 Frågelista till kursansvariga lärare, bilaga 1 



10 

 

 

Sammanfattningsvis är de metoder som använts diskursanalytisk närläsning av olika typer av 

texter, frågeformulär utsända via mejl till kursansvariga lärare och telefonintervjuer med 

personer som arbetar med arkivpedagogik på en övergripande nivå. Ett besök på Arkivveckan 

2013 tjänar som illustration till relationerna inom diskursen.  

Begrepp  

I uppsatsen används begreppen prövande då syftet med uppsatsen är att ringa in begreppet 

arkivpedagogik. Ytterligare begrepp som undersöks är arkivvetenskap, förmedling, 

tillhandhålla och tillgänglighet. Som utgångspunkt för läsningen hänvisas här till Nordiskt 

Centrum för Kulturarvspedagogiks hemsida. De samarbetar med Riksarkivet. Här beskrivs 

företeelsen arkivpedagogik.  

 

Arkivpedagogik är undervisning som pågår i arkiv. Man använder sig av arkivalier – de samlade 

dokumenten - som läromedel för besökaren. Källorna talar direkt till besökaren och kan därför ”svara 

direkt” på besökarens fråga. Upptäckarglädje och autenticitet utgör typiska element i lärandeprocessen. 

Allt fler arkiv anställer numer speciella pedagoger som arbetar med visningar och kurser inom arkiven. 

Arkivpedagogik kan handla om allt från skolvisningar till släktforskningskurser för äldre.” 

Ytterligare begrepp som används är tillgänglighet, brukare, forskare, förmedling (undervisning?)
 22

 

Avgränsning 

I föreliggande uppsats omfattas den arkivpedagogiska verksamheten av all verksamhet som 

riktar sig till brukare av arkiven. Här läggs ingen specifik fokus på hur arkiven arbetar med 

digitala källor. Visst fokus läggs på arkivens samarbete med skolor. Studien förankras i en 

nutida svensk kontext och den kommer att göra nedslag på några ställen och undersöker en 

tidsperiod på cirka 15 år tillbaka i tiden. Den tar sin utgångspunkt i två läroböcker i 

arkivvetenskap: Arkivkunskap (1973)
23

 och Arkivvetenskap (1995).
24

 Därefter undersöks hur 

olika röster uttrycker sig om arkivpedagogik i metodböcker, styrdokument, utredning och 

                                                      
22

 Hemsida: Nordiskt centrum för Kulturarvspedagogik http://www.nckultur.org/index.php/arkivpedagogik 

(2013-05-11) 

23
 Nils Nilsson, Arkivkunskap (Lund: Studentlitteratur, 1978) 

 

24
 Ulfsparre 

http://www.nckultur.org/index.php/arkivpedagogik
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utvärdering. Universitet och högskolor som utbildar arkivarier är viktiga faktorer för framtida 

arkivverksamhet och därför undersöks om och hur de undervisar i arkivpedagogik. Det sista 

nedslaget görs på Arkivveckan 2013. 

Disposition 

I enlighet med det diskursanalytiska angreppssättet låter jag olika röster tala om 

arkivpedagogik. 

Studien består av två delar. Den första delen består av närläsningen av texter vilket ger en bas 

för undersökningens andra del som är en studie av hur universitet och högskolor undervisar 

om arkivpedagogik. I en tredje del diskuteras relationerna mellan utsagorna genom bilder och 

illustrationer från Arkivveckan 2013. Avslutningsvis förs en diskussion om vad föreliggande 

studie kommit fram till.  
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Diskursens röster – del I 

I detta avsnitt kommer jag att presentera fyra olika typer av texter.  

 Arkivvetenskapliga läroböcker analyseras – kan spår finnas av något som kan 

betraktas som arkivpedagogik? 

 Därefter fokuseras på två läroböcker i arkivpedagogik och hur de uttrycker sig om 

verksamheten. Definieras begreppen? 

 Riksarkivet – skriver de om arkivpedagogik och i så fall, hur uttrycker de sig? 

 En utvärdering och en utredning granskas. Vad har de kommit fram till vad gäller 

arkivpedagogik? 

 

Under rubrikerna: arkivvetenskap, arkivpedagogik, styrdokument, Riksarkivets röst och 

utvärdering och utredning presenteras hur de olika rösterna uttrycker sig om det som kan 

kallas arkivpedagogik.  

 

Arkivvetenskap 

I Nils Nilsson “Arkivkunskap” från 1978 speglas hur det är ett ordnande och systematiserande 

kunskapsområde.
25

 Senare kom den att byta namn från arkivkunskap till arkivvetenskap. I den 

första svenska läroboken i arkivvetenskap, Arkivvetenskap, skriver professor Jan Lindroth 

under rubriken “Arkiven och den akademiska forskningen” att arkivsektorn styrs av framför 

allt två principer: offentlighetsprincipen och proveniensprincipen.
26

 Dessa två kan tolkas som 

om dessa två ligger som grundstenar för arkivvetenskapen och styr forskningens inriktning. 

Vad är arkivvetenskap och har den något att göra med det som kan kallas arkivpedagogik? 

                                                      
25

 Nilsson 

 

26
 Jan Lindroth ”Arkiven och den akademiska forskningen” I Arkivvetenskap red. Anna Christina Ulfsparre 

(Lund: Studentlitteratur, 1995) 
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I min fortsatta närläsning av boken Arkivvetenskap
27

 söker jag efter kopplingar till 

arkivpedagogik. En artikel har utpräglad arkivpedagogisk prägel, “Forskning vid regionala 

och lokala arkiv.” 
28

 Artikelns rubrik säger inte explicit att den handlar om arkivens 

utåtriktade verksamhet och hur arkiven ska göras tillgängliga för allmänhet, skolor och 

forskare men innehållet handlar just om det. Ord som används är forskarservice, visningar, 

öppet-hus, pedagogiska problem, användarutbildning, arkiven och skolan.  I artikeln ger 

Losman exempel på hur Malmö stadsarkiv och Landsarkivet i Östersund arbetat med skolor 

och hur de tagit fram bland annat lärarhandledningar. Hon skriver att andra arkiv borde göra 

likadant. Hon anser även att arkivarier vid större arkivinstitutioner borde vara delaktiga i 

skolans historieundervisning. Här hänvisar hon till exempel från Frankrike. Liksom Hendry 

menar hon att arkiven ska vara aktsamma om och söka kontakt med kommande beslutsfattare 

och forskare, alltså nuvarande skolelever. Stora delar av artikeln handlar implicit om 

arkivpedagogik. Artikeln är i boken arkivvetenskap – kan jag då sluta mig till att 

arkivpedagogik är en del av arkivvetenskapen? 

 

Arkivpedagogik 

För att utröna vad arkivpedagogik är i en svensk kontext väljer jag att läsa Historia på riktigt. 

Arkivpedagogik i praktiken  
29

Boken är just en genomgång av pragmatisk arkivpedagogik, hur 

man gör arkivpedagogik. Utgångspunkten är att arkivpedagogik är arkivens arbete med 

skolor, men att det utvidgade begreppet kan innefatta även övrig utåtriktad pedagogisk 

verksamhet vid arkiv såsom exempelvis verksamhet för daglediga, familjer och lärarstudenter. 

Boken är en exempelsamling med praktiska tips för de arkiv som vill börja arbeta med skolor 

och den berättar om olika arkivpedagogiska projekt runt om i Sverige. Det görs konkret och 

detaljerat så att en läsare ska kunna göra detsamma. Syftet med arkivpedagogiken är att väcka 

intresse hos elever och lärare för arkiven. Författarna konstaterar: 

                                                      
27

 Ibid. (1995) 

28
 Beata Losman ”Forskning vid regionala och lokala arkiv” I Arkivvetenskap red. Anna Christina Ulfsparre 

(Lund: Studentlitteratur, 1995) 

 

29
 Eva Sjögren & Catarina Lundström, Historia på riktigt – arkivpedagogik i praktiken (Lund: Skånes 

arkivförbund, 2001) 
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Här behövs alltså både utbildningsinsatser och ett mer pedagogiskt tänkande när det gäller visningar 

och besöksverksamhet /…/ Misstänksamheten mot kombinationen barn och arkiv tycks vara fast rotad 

hos många inom arkivvärlden /…/ Utbildning för den publika delen av arkivarieyrket saknas nästan 

helt i dagens svenska arkivutbildning, och än mindre ingår det något om arkivpedagogik och 

skolverksamhet
30

  

En annan bok, Krumelurer i arkiven – en pedagogisk resurs, som är en svensk text skriven av 

arkivpedagog Karin Sjöberg, fortsätter i samma anda.
31

 Här ges ytterligare exempel på 

arkivpedagogisk verksamhet men den här boken vänder sig till två målgrupper, arkivarier som 

vill börja arbeta utåtriktat mot skolan och lärare. 

Styrdokument  

Om jag här väljer att betrakta arkiv som en del av kulturarvet så är de kulturpolitiska målen 

intressanta att ta del av. En nationell styrning av kulturlivet sker genom regeringens 

kulturpolitiska mål från år 2009 och enligt den ska:  

 

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. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:  

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,  

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom kulturområdet, 

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 
32

 

 

Här väljer jag att se på arkiven som kulturarv, ett begrepp i arkivlagen och andra 

arkivvetenskapliga diskussioner.  Av specifikt vikt för den här uppsatsen är också att peka på 

att yttrandefriheten ska vara grunden för kulturell verksamhet, att mångfald ska gynnas, att 

kulturarvet ska användas och att barn och ungas tillgång till kultur ska vara i speciellt fokus.
 33

 

                                                      
30

 Ibid. s. 73, 74, 154 

31
 Karin Sjöberg, Krumelurer i arkiven – en pedagogisk resurs (Skånes arkivförbund, 2007) 

 

32
 De kulturpolitiska målen september 2009, Regeringskansliet, 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/21/01/84ab8af9.pdf (2013-05-03) 

33
 Arkivlag 3 § “Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet”. Yttrandefrihetslagen: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/21/01/84ab8af9.pdf
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Regeringen utfärdar varje år regleringsbrev för Riksarkivet. Enligt regleringsbrevet utfärdat 

under 2012 som ska gäller budgetåret 2013 knyter man inledningsvis an till de kulturpolitiska 

målen och lyfter fram:  

 

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, 

kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. 
34

 

 

Barn och unga är en röd tråd genom de två styrdokumenten från Regeringen. Först genom de 

kulturpolitiska målen som gäller all kulturell verksamhet och därefter i Regleringsbrevet för 

20123 riktat till Riksarkivet. Hur har denna målgrupp, barn och unga, speglats i Riksarkivets 

egna styrdokument? 

Riksarkivets röst 

 

Nästa nivå att granska är Riksarkivets egna skrivningar angående barn och unga. I texten 

”Arkiv är till för alla. Strategi för Riksarkivets barn- och ungdomsverksamhet 2012-2014” 

beskrivs hur barn och unga ska nås. Den innehåller fyra strategiska mål som är:  

 

 Öka tillgängligheten för barn och unga 

 Utveckla samarbetet med skolan 

 Utöka samarbetet inom fältet – regionalt, nationellt och internationellt 

 Stärka arkivpedagogiken som kunskapsområde
35

 

 

Skriften kopplar strategin till begreppet kulturarv och pekar på att det är en demokratisk 

rättighet att arkivens kulturarv görs tillgängligt för nya besökare. Barn- och unga är en grupp 

som lättast nås genom samarbeten med skolor, menar man. I den senaste läroplanen för 

                                                                                                                                                                      
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Yttrandefrihetsgrundlag-

1991_sfs-1991-1469/  

34
 Regleringsbrev för Riksarkivet år 2013 http://www.esv.se/sv/Verktyg--

stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=14739 (2013-05-03) 

35
 ARKIV ÄR TILL FÖR ALLA Strategi för Riksarkivets barn- och ungdomsverksamhet 2012-2014 

http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/BUS_2.pdf (2013-05-03) 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Yttrandefrihetsgrundlag-1991_sfs-1991-1469/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Yttrandefrihetsgrundlag-1991_sfs-1991-1469/
http://www.esv.se/sv/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=14739
http://www.esv.se/sv/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=14739
http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/BUS_2.pdf
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grundskolan innehåller vissa nyheter av relevans för arkiven.
36

 Historia är återigen ett 

obligatoriskt skolämne. Kursplanerna fokuserar på människors levnadsöden och de små 

berättelserna om individers liv lyfts fram. Källors användbarhet och källkritik är centrala delar 

i kunskapsmålen. I texten förs också ett resonemang om Riksarkivets fokus. Tidigare har 

arkivens fokus varit bevarande, nu har fokus flyttats till tillgänglighet, menar man. 

Tillgänglighet som i viss mån innefattar arkivpedagogik. Trots denna påpekan och ändrade 

inriktning så kan jag inte hitta texten ”ARKIV ÄR TILL FÖR ALLA Strategi för Riksarkivets 

barn- och ungdomsverksamhet 2012-2014” när jag söker på titeln på Riksarkivets egen 

hemsida. Hur kan det komma sig? Hur viktig är verksamheten mot barn och unga för 

Riksarkivet?  

 

Inom Riksarkivets verksamhetsområde finns åtta processområden.
37

 Dessa är: utöva tillsyn, 

främja enskild arkivverksamhet, hantera arkivleveranser av statligt material, bevara arkiv, 

göra arkiv tillgängliga, öka kännedom om arkiv, tillhandahålla arkiv och stödprocesser.
38

  

Tre av dessa (fetmarkerade) bildar en treklöver som går in i varandra och kallas ”Access and 

use” inom Riksarkivet. Gemensamt för dessa är att fokus läggs på användaren och 

användbarheten av arkiv. 

 

 Syftet är att öka användandet av arkiven, målet är att få fler använda samt bredda antalet användare. Det 

görs genom att öka medvetenheten om arkiven i samhället.
39

  

 

Processen omfattar alla verksamheter och avdelningar inom Riksarkivet och är därmed en del 

av den ordinarie verksamheten, inte ett projekt. Därmed är dess värde högre än om den skulle 

var av tillfällig art. Jensen & Jensen önskade år 2006 att:   

 

kommunikation och förmedling erkändes som strategiska linjefunktioner istället för att existera som 

lösryckta projekt
40

  

                                                      
36

 LGR11, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/grundskoleutbildning/laroplaner (2013-05-16) 

37
 Riksarkivets processer   http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/Riksarkivet_Org_schema.pdf 

(2013-05-11) 

38
 Min fetmarkering 

39
 Eva Sjögren-Zipsane, Beskrivning av processen ”Öka kännedom om arkiv”, (Riksarkivet, 2012) 

 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner
http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/Riksarkivet_Org_schema.pdf


17 

 

 

Från och med år 2012 är alltså detta implementerat i Riksarkivets interna processbeskrivning .  

Processen ”Öka kännedom om arkiv” har speciellt intresse för den här studien eftersom den 

har att göra med arkivpedagogik.
41

 

 

Processen  

Öka kännedom om arkiv 

 

 

 

 

Processen ”Öka kännedom om arkiv” beskriver hur ett utåtriktat arbete kan illustreras och 

ringas in. Inom processen finns den arkivpedagogiska verksamheten. Både den som omfattar 

all verksamhet, den vida definitionen, och den som riktar sig mot skolan, den snäva 

definitionen. Centralt i bilden ligger lärprocessen. Lärande är ett begrepp som börjat användas 

istället för arkivpedagogik. 

                                                                                                                                                                      
40

 Jensen & Jensen (2006), s. 35, min översättning 

41
 Eva Sjögren-Zipsane (2012), illustration s. 3 
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Utvärdering och utredning 

Med de kulturpolitiska målen från 2009, med regleringsbrevet för Riksarkivet 2013 och 

Riksarkivets egen skrivning om barn och unga i som grund, förflyttas nu fokus tillbaka till år 

2002 och år 2008. 

År 2002 publicerades Arkiv för alla. Nu och i framtiden (SOU 2002:78) vilket är en statlig 

utredning om arkivens roll i samhället, 
42

  Kapitel 11 handlar om Tillgänglighet till arkiven. 

Samma retorik som ovan identifieras i den statliga utredningen: kulturarvet, demokrati, nya 

grupper, arkivpedagogik, barn- och unga. Visionen är att det ska inrättas en tjänst som 

arkivpedagog vid varje landsarkiv. Kapitlet som handlar om arkivpedagogik ligger näst sist i 

utredningstexten. Vad säger det om arkivpedagogikens status? 

Högskoleverket gav år 2008 en arbetsgrupp i uppgift att granska de 

arkivvetenskapligutbildningarna i Sverige. Inledningsvis nämner författarna att:  

 

Ett framväxande område inom arkivvetenskapen är arkivpedagogiken, som fokuserar på hur 

arkivmaterial kan användas i en lärandeprocess (skolundervisning på arkiv, utställningar m.m.) 
43

  

 

Trots denna påpekan ges tillgänglighet och relationen till arkivens externa brukare litet 

utrymme i granskningen. Granskningen var kritisk till hur de flesta utbildningarna 

genomfördes. Det handlar exempelvis om lärarnas akademiska meriter och utbildningens 

kopplingen till forskning inom arkivvetenskap.  

 

Samma år som Högskolverkets utvärdering utgavs så publicerades artikeln 

”Arkivvetenskapliga utbildningar i Norden” i tidskriften Arkiv, samhälle och forskning. 
44

 

Syftet var att de nordiska arkivarieutbildningarna skulle presentera sina egna utbildningar. Av 

                                                      
42

 Kulturdepartementet, Arkiv för alla - nu och i framtiden. Betänkande från Arkivutredningen Arkiv för alla, 

(Statens offentliga utredningar, SOU 2002:78) 

 

 

43
 Högskoleverket, Granskning av utbildningarna inom kulturvård och ABM-området. Nationell bild, (Rapport 

2008:45 R.) s. 19 

 

44
 G. Nordström , P. Olausson, L. Jörvall, B. Asker & MR. Valtonen, ”Arkivvetenskapliga utbildningar i 

Norden.” Arkiv, samhälle och forskning 2, (2008) 
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de utbildningar som svarade finns bland annat Uppsala universitet och Lunds universitet med. 

Båda dessa har starka kopplingar till ABM-sektorn och vissa delar av arkivutbildningen är 

gemensam för utbildningar inom arkiv, bibliotek och museum. Inom ABM läggs fokus på 

kommunikation med omvärlden.   

 

Sammanfattning – diskursens röster 

Mitt sökarljus riktas mot den arkivvetenskap som kan kallas arkivpedagogik, dels all 

utåtriktad verksamhet och dels den som riktas mot skolan. Här upptäcks olika diskurser, på 

olika nivåer. I arkivvetenskapliga läroböcker tryckta på 1970- och 1990-talet finns 

arkivpedagogiken med om än implicit. I början av 2000-talet börjar begreppet arkivpedagogik 

att användas frekvent och på flera ställen skrivs om att det är en kommande och ny del av 

arkivarieyrket eller att till och med yrket arkivpedagog är en ny profession. Även i 

arkivutredningen från 2002 nämns detta. Barn och unga, en målgrupp för arkivpedagogiken, 

är tydlig när Regeringen senare uttrycker sig i de kulturpolitiska målen (2009) och då 

Riksarkivet utrycker sig om arkivpedagogik (2012). Men i dessa används inte begreppet 

arkivpedagogik/arkivpedagog lika ofta, istället har det ersatts av andra begrepp såsom 

förmedling och arkiv och lärande. Begreppet dyker upp, men är inte längre centralt.  

 

Med mina glasögon så blir alla brukare, användarna, alltså arkivpedagogikens skilda 

målgrupper, viktiga inte minst i de styrande dokumenten från både regeringen och Rikarkivet. 

Naturligtvis är de viktiga i metodböckerna, och då praktiker utrycker sig om den utåtriktade 

verksamheten. Men är de det inom arkivvetenskapen idag? Det leder mig till del II i 

undersökningen, arkivarieutbildarnas röster. Hur uttrycker de sig om arkivpedagogik? 
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Arkivarieutbildarnas röster – del II 

En av uppsatsens forskningsfrågor är: Hur undervisar universitet och högskolor i Sverige om 

arkivpedagogik i utbildningar för blivande arkivarier? Frågan är ställd eftersom den kan 

synliggöra vad som betraktas som värdefullt i universitetsvärldens arkivvetenskap. Den visar 

också på en framtid eftersom de som studerat vid lärosätena genom utbildningen lär sig vad 

som är tillåtet inom ämnet och vad som inte är det. Utbildningen pekar således in i en framtid.  

 

Nedan presenteras svaren från Mittuniversitetet, Lunds universitet, Stockholms universitet, 

Södertörns högskola och Uppsala universitet under tre rubrikerna förhållandet mellan 

arkivvetenskap och arkivpedagogik, begreppet arkivpedagogik samt arkivvetenskapliga 

utbildningar. Under varje rubrik analyseras sedan svaren. 

Förhållandet mellan arkivvetenskap och 

arkivpedagogik  

Här väljer jag att låta varje respondents svar presenteras i sin helhet. På frågan om 

förhållandet mellan arkivvetenskap och arkivpedagogik angavs följande svar (frågorna finns i 

bilaga 1): 

Svar från Stockholm: Arkivpedagogik är en del av arkivsektorn eftersom den behandlar 

kulturarvet, däremot ryms det inte inom den proaktiva arkivvetenskapen som är mer teoretiskt 

baserad på värdering, bevarande och it med grund i arkivjuridiken.
45

 

Svar från Mitthögskolan: Inget självklart giftermål. Företeelsen som sådan utgår från ett 

arkivinstitutionsperspektiv och användning av arkiv för historiska och kulturella ändamål. Det 

är en viktig, men dock endast en del av arkivverksamheten. Arkiv används till allra största 

delen för ”praktiska” syften, som kan ha stor ekonomisk, rättslig eller social betydelse för den 

enskilde. Den stora gruppen användare utnyttjar arkiv tillfälligt, ofta under tidspress och med 

begränsade kunskaper. Dessa efterfrågar inte pedagogik utan service. Ett alltför ensidigt fokus 

                                                      
45

 Maija Runcis, docent I historia, kursansvarig lärare vid arkivvetenskapen, Historiska institutionen Stockholm 

universitet. Frågeformulär, svar via mejl (vt 2013) 
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på arkivpedagogik, t ex i samband med anslagsgivning, medför en risk för att utvecklingen av 

andra ”förmedlingsåtgärder”, nya typer av tjänster, sökhjälpmedel o dyl. blir lidande.
46

 

 Svar från Lund: Arkivpedagogik är främst ett praktiskt fenomen: förmedlande verksamheter 

vid arkiv. Arkivvetenskap är den vetenskapliga disciplinen som är en studie av 

arkivverksamheter och deras förutsättningar. Min förhoppning är att det inom 

arkivvetenskapen kommer att utvecklas ett forskningsfält som rör arkivpedagogik i analogi 

med museipedagogik till exempel. 
47

 

Svar från Uppsala: Arkivpedagogik bör baseras på en arkivvetenskaplig medvetenhet om 

vad som är speciellt med arkivinformation till skillnad från andra typer av information. Den 

bör också grundas i en medvetenhet om den makt som arkivarien utövar genom att välja ut, 

ordna, beskriva och tillgängliggöra material.
48

 

Svar från Södertörn: Det är ingen stor verksamhet och jag tror inte pedagogik kommer att 

bli lika central för arkivarieutbildning som den är för museer, där frågor om gestaltning och 

representation har tagit stor plats (kanske lite väl stor, i förhållandevis till vården om 

samlingar). 
49

  

 

                                                      
46

 Göran Samuelsson,  fil dr Historia, Archives and information science, Mitthögskolan. Frågeformulär, svar via 

mejl (vt 2013) 

 

47 Gunilla Törnvall, vikarierande lektor i arkivvetenskap och kursansvarig för ”Förmedling och 

tillhandahållande” samt Johanna Rivano Eckerdal, avdelningsföreståndare, lektor i biblioteks- och 

informationsvetenskap och kursansvarig för ”Pedagogiska perspektiv på ABM-verksamheter”, vt 2013. 

Frågeformulär, svar via mejl (vt 2013) 

 

48
 Reine Rydén, docent i historia och sedan 2009 universitetslektor i arkivvetenskap Institutionen för ABM I 

Uppsala. Frågeformulär, svar via mejl (vt 2013) 

 

49
 Örjan Simonsson, docent och lektor i historia med arkivvetenskaplig inriktning och ämnesansvarig för 

arkivvetenskap vid Södertörns högskola sedan 2010. Frågeformulär, svar via mejl (vt 2013). Bevarar här frågan 

om arkivpedagogikens status inom arkivvetenskapen, inte frågan om relationen mellan de båda (se bilaga 1) 
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Analys 

Här tycks kunna spåras en viss enighet. Arkivpedagogiken är en del av arkivvetenskapen. 

Arkivvetenskapen innefattar arkivpedagogiken men i olika grad beroende på vilken 

läroanstalt som uttalar sig. Lund menar att arkivvetenskapen är ett praktiskt fenomen, vilket 

också speglas i metodböckerna inom svensk arkivpedagogik av Sjöberg & Lundström samt i 

den av Sjögren. 
50

 Stockholm lyfter fram att den behandlar kulturarvet, Mitthögskolan likaså. 

Uppsala tar fasta på maktdimensionen inom arkivarieyrket och menar att då arkivarien 

tillgängliggör arkivinformation så måste det göras utifrån en arkivvetenskaplig medvetenhet. 

Denna del av arkivpedagogiken är också något som Jensen & Jensen tar upp.
51

 För att 

tillgängliggörandet ska vara möjligt krävs läsbarhet. Den pedagogiska aspekten av 

arkivarieyrket börjar redan vid ordnandet och förtecknandet. I Lund finns en förhoppning att 

arkivpedagogiken ska bli ett eget forskningsfält, liksom inom museipedagogiken, medan 

Södertörn varken tror eller önskar att den kommer att utvecklas i den riktningen. För att 

sammanfatta - arkivpedagogiken ingår i arkivvetenskapen, med vissa reservationer.  

 

Begreppet arkivpedagogik  

Jag har valt att citera varje högskolas och universitets representant under varje fråga. 

Representanten för Södertörns högskola har inte bevarat de sista frågorna i frågelistan d.v.s. 

frågor angående begrepp, så svaren från Södertörn har utlästs genom andra besvarade 

frågeställningar. I svaret från Lund finns även andra relevanta begrepps betydelser förklarade.  

Svar från Stockholm: Jag ser arkivpedagogik som ett sätt att locka användare/besökare att ta 

del av vårt kulturarv som finns bevarat i våra arkiv.
52

 

Svar från Mitthögskolan: Ett strukturerat och genomtänkt scenario där man beskriver och 

gestaltar olika företeelser i historien med hjälp av arkivmaterial. Begränsat till 

pappersdokumentation. Har ännu inte sett något med digitalt innehåll. Begreppet är 

fortfarande oklart och används för olika företeelser, t ex 

- marknadsföringsåtgärder 

- undervisning i forskningsmetodik 
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- användning av arkiv i allmän undervisning 
53

 

Svar från Lund: Arkivpedagogik är förmedlingsarbetet inom arkivfältet, teoretiskt och 

praktiskt. Kan knytas till en arkivpedagog men kan lika gärna vara förmedlingsarbetet som 

utförs i stort. Arkivvetenskap är teoretisk vetenskap kring arkiv, 

dokument/informationshantering, förmedling mm. Det vill säga de teoretiska frågor som 

uppstår inom arkivfältet i stort. Inbegriper såväl arkivpedagogik som arkivdidaktik och 

tillgänglighetsfrågor men även frågor om bevarande, digitalt som analogt, 

offentlighetsprincip, processorienterad arkivredovisning mm. Arkivpedagog är en specifik 

yrkesroll inom arkivfältet. Specialiserad på förmedlingsfrågor. Tillgänglighet, möjligheten att 

ta del av arkivmaterial eller att ta del av det arbete, ex programverksamhet, som bedrivs vid 

arkiv.
54

   

Svar från Uppsala: 1) olika typer av verksamhet inriktad på skolor, antingen att elever 

kommer till arkivet eller att arkivet kommer till skolan. 2) pedagogiska webbplatser, där 

arkivmaterial presenteras på ett pedagogiskt sätt (arkivpedagogik är alltså mer än bara 

tillgängliggörande).
55

 

Svar från Södertörns högskola: Från att först inte så noga urskiljt arkivpedagogik från 

tillgängliggörande i allmänhet är jag för min del mer benägen att reservera det för 

specialiserad verksamhet riktad till elever och i syfte att använda arkivmaterial för att lära sig 

något av innehållet. Det finns andra frågor om tillgängliggörande som man i något vidare 

bemärkelse kan kalla arkivpedagogiska i den meningen att det handlar om att förmedla 

kunskap: som hur introduktion i av forskare till sökmöjligheter och information om 

arkivinnehåll skall utformas.
56

 

 

Analys 

Motsägelserna ligger som på ett pärlband – vad handlar begreppet arkivpedagogik om? 

Handlar det om att ”locka” eller handlar det om ett ”strukturerat och genomtänkt scenario”, 

handlar det om all förmedlingsverksamhet eller den som riktar sig mot skolan? Handlar det 

om pappersdokumentation eller digital, eller både och?  Handlar det om undervisning i 
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forskningsmetodik och introduktion av forskare till sökmöjligheter? Är den teoretisk eller 

bara praktisk? Är arkivpedagogik det samma som marknadsföring och skulle den 

verksamheten kunna kallas tillgängliggörande istället? Uttalandena från de kursansvariga 

lärarna pekar åt olika håll, samsynen tycks inte finnas där. Samtidigt kan jag spåra en samsyn 

– den om begreppets otydlighet. Ytterligare en gemensam faktor är att samtliga lärare är 

medvetna om otydligheten i begreppet. I jämförelse med Jensen & Jensens 
57

utredning av 

begreppens betydelser så kan likheter utläsas – arkivpedagogik kan betyda flera olika saker. 

Svaret från Lund tycks vara en direkt spegling av Jensen & Jensens danska definitioner, vilket 

kan ha sin förklaring i att texten används som kurslitteratur på utbildningen i Lund.
58

 

 

Arkivvetenskapliga utbildningar och 

arkivpedagogik 

Frågor som jag ställt och svar som inkommit angående hur universitet och högskolor 

undervisar i arkivpedagogik är många så under den här rubriken har jag valt att formulera mig 

utifrån svaren och endast i undantagsfall citera respondenterna. Svaren från universitet och 

högskolor presenteras i stigande skala. Den med minst intresse av arkivpedagogik först och 

den med mest intresse sist. 

 

Mittuniversitetet menar att man inte undervisar i arkivpedagogik och Stockholms universitet 

att man inte vet. Stockholms svar beror på att arkivpedagogiken inte är definierad, menar 

man. Deras svar innebär också att utbildningarnas fokus inte ligger på det som kan uppfattas 

som arkivpedagogik eftersom både Stockholm och Mitthögskolan har annat fokus i sina 

utbildningar. Arkivpedagogik gäller kulturarvet – inte den proaktiva arkivvetenskapen, menar 

dessa två. 

Mittuniversitetet förklarar även avsaknaden av arkivpedagogik med att utbildningen är 

alldeles för kort för att ett sådant inslag skulle prioriteras. Om utbildningen vore längre så 

skulle arkivpedagogiken kunna komma i fråga. Inriktningen i Stockholm är mot den proaktiva 

arkivvetenskapen.  Den har sin har sin bas i teoretisk värdering, bevarande och it med grund i 

arkivjuridiken. Uppsalas svarar också nej på frågan om de undervisar i arkivpedagogik men 
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förklarar också att vissa delar av undervisningen skulle kunna tillhöra arkivpedagogiken om 

man definierar begreppet brett. I undervisningen tas exempelvis digitalt tillgängliggörande 

upp. Här granskas exempelvis Stockholmskällan och Europeana. Södertörn svarar ja på frågan 

om utbildningen innehåller några arkivpedagogiska inslag.  På Södertörn finns en koppling till 

utbildningsvetenskap och lärarutbildningen och viss ämnesdidaktisk inspiration hämtas 

därifrån. Högskolan nämner också att en eventuell koppling till ABM- sektorn skulle kunna 

vara en bra grund för att skapa en pedagogisk arena där de tre kan utvecklas tillsammans och 

stärka arkivpedagogiken. Arkivpedagogiken är inte lika utvecklad som den inom bibliotek 

och museer. I kursen ”Arkivet i praktiken” behandlas tillgängliggörandet och arkivvård.  

Arkivpedagogiken är en del av tillgängliggörandet. Som kursbok används boken ”Krumelurer 

i arkiven – en pedagogisk resurs”,
 59

  en trevlig bok men utan betydande teoretisk grund.   

 

Även Lund svarar ja på frågan om de undervisar i arkivpedagogik och de ger mycket utförligt 

svar på frågorna. De skiljer ut sig från de andra läroanstalterna. I Lund ges två kurser som har 

arkivpedagogiskt fokus: ”Pedagogiska perspektiv på ABM-verksamheter ” och ”Förmedling 

och tillhandahållande.” Den första är gemensam för ABM och den senare arkivspecifik.  

 

Som svar på frågan om vem som undervisar i arkivpedagogik följer svaren samma mönster 

som ovan. Stockholm och Mitthögskolan har ingen undervisning i arkivpedagogik och har 

därmed ingen lärare för den heller. I Uppsala undervisar den kursansvariga läraren, docent i 

historia, själv. Han har varit med och tagit fram Arkivnycklar vid Riksarkivet i samband med 

ett tidigare arkivpedagogiskt projekt. Han nämner ingen annan pedagogisk erfarenhet. De som 

undervisar i arkivpedagogik på Södertörns högskola har olika bakgrund, exempelvis docent i 

historia och arkivvetenskaplig utbildning. Den pedagogiska erfarenheten kommer från 

högskolepedagogik och genom undervisning av lärarstudenter i lärarprogrammet. Pedagogisk 

litteratur från lärarprogrammet har varit en bra inspirationskälla för att undervisa om 

arkivpedagogik, menar man. Lund skiljer återigen ut sig. Om fördjupningskursens syfte, 

lärandemål och upplägg kan läsas följande: 

 

I denna fördjupningskurs i arkivvetenskap studeras teorier och metoder för förmedling och 

tillhandahållande vid arkivinstitutioner utifrån kunskaper i arkivjuridik, pedagogik och didaktik. 

Kommunikation genom förmedling och tillhandahållande ses i ett brett perspektiv från hur 

institutionernas olika verksamheter planeras till det faktiska mötet med användarna. Kursen innehåller 
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dels en tillbakablick på hur sådan verksamhet har bedrivits och dels för en inventering och analys av 

förmedlande verksamhet på fältet idag. Juridiska ramverk, tillämpning av dessa och arkivens betydelse 

ur ett kulturarvs- och demokratiperspektiv studeras. Arkivens roll i det livslånga lärandet iakttas dels i 

formella dels i informella lärandesituationer. I kursen analyseras även arkivens och arkivariens roll 

som förmedlare av kulturarvet samt dess/dennes uppgift att tillgängliggöra information med hjälp av 

olika informationssystem. 
60

 

 

I arkivutbildningen i Lund samlas flera namnkunniga personer som lärare i kurser i 

arkivpedagogik: Karin Sjöberg, arkivpedagog vid Malmö stadsarkiv och även författare till 

ovan nämnda kursbok
61

 och tidigare projektledare för det arkivpedagogiska projektet 2006-

2008. En annan lärare i kursen är Bente Jensen, arkivarie vid Aalborgs stadsarkiv. I den här 

uppsatsen omnämnd som medförfattare till artikeln ”Arkivformidling- Arkiver for alle?” och 

”Arkivformidling: mål, begreber og metode.”
62

 

 

Hur bedömer de kursansvariga lärarna arkivpedagogikens status inom arkivvetenskapen? 

Stockholm och Uppsala ger identiska svar: ”mycket låg.” Uppsala motiverar sitt svar med att 

det är så få antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Mitthögskolan menar att den har ”sin 

plats” men p.g.a. att utbildningen är så kort, bara två terminer, så prioriteras den inte. 

Södertörn uppger att den ”inte är någon stor verksamhet/…/det finns absolut en potential och 

jag tror att det är en inriktning som ökar i betydelse”. Lund skriver att den är ”under 

utveckling /…/har börjat få ökad betydelse”. Södertörn och Lund skiljer ut sig då de visar på 

en positiv framtida utveckling för arkivpedagogikens status inom arkivvetenskapen. På frågan 

om framtida utvecklingsmöjligheter- och problem för ett arkivpedagogiskt område svarar 

Lund att digitaliseringen ställer krav på tillgängliggörande och förmedling, vilket innebär en 

utvecklingsmöjlighet. Södertörn menar att man kan tänka sig att skapa påbyggnadskurser i 

arkivpedagogik. En sådan kurs skulle kunna vara gemensam för ABM, kanske i samverkan 

med utbildningsvetenskap. Uppsala visar också på samarbetsmöjligheter, främst inom ABM. 

Mitthögskolan och Stockholm ser ingen utveckling av arkivpedagogiken inom den egna 

utbildningen och hänvisar till att inriktningen på utbildningen är en annan. 
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Analys 

Den arkivvetenskapliga utbildningen i Lund ingår i ett arkivpedagogiskt sammanhang med 

kurser där arkivpedagogik diskuteras och där lärare, som skrivit både metodböcker och 

vetenskapliga artiklar, undervisar. Det handlar om hur en verksamhet byggts upp under mer 

än tio år och där kunskapen om området hela tiden bearbetas. Trots detta så fanns bara en 

arkivpedagogisk uppsats att ta del av som var utgiven på Lunds universitet under åren 2005-

2012.
63

 Hur kan det komma sig? Vad som kan betraktas som arkivpedagogik är också olika 

från olika läroanstalter – är arkivpedagogiken en del av tillgängliggörandet? Eller är den en 

del av förmedlandet? Arkivpedagogik – förmedla – tillgängliggöra – tillhandahålla: är de 

begrepp som kan användas? Och hur samverkar de? Finns en förståelse, om inte, hur förs 

samtalen?  Eller uppstår en tystnad? 

Museipedagogik, i jämförelse med arkivpedagogik, dyker upp i samtal om arkivpedagogik. 

Här är den både en förebild, men också något som är just museisektorns ansvar – att arbeta 

med brukarna - och därmed något som arkiv kan välja bort. Museipedagogiken tycks vara 

som en ”storebror” för arkivpedagogiken. 

Relationer mellan diskurser – 

Arkivveckan 2013 

I programmet för Arkivveckan kan jag läsa den Internationella arkivdeklarationen. Den inleds 

med:  

Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkiven utgör ett unikt och oersättligt arv som förs 

vidare från generation till generation /…/ arkivariens roll /…/ göra arkivhandlingar tillgängliga för 

användning.  

Här i deklarationen finns arkivpedagogiken, menar jag. Hur ska annars det unika och 

oersättliga överföras från generation till generation? Men arkivpedagogiken både finns och 

inte finns på arkivveckan. Den existerar i samtal, på flyers, i frågor, i bildspel men inte i 

rubriker. Ibland som en reminiscens, något kvarglömt från början av 2000-talet. Arkivveckan 

är en tid och en plats där praktik och teori möts. Med förebild från Museiveckan har nu 

Arkivveckan hållits för tredje gången. Här samlas arkivarier från hela Sverige och från något 
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grannland. Vid mitt besök hade jag på mig mina arkivpedagogiska glasögon och gör några 

nedslag för att se vad som just nu händer inom arkivvetenskapen på det här området. I de tre 

dagarnas program kunde jag identifiera flera inslag som kan kategoriseras under både den 

snäva arkivpedagogiska definitioner och den vida definitionen. Med den snäva definitionen 

menar jag här verksamhet som riktas mot skolor och med den öppna definitionen menar jag 

all utåtriktad verksamhet vid arkiv. Utan att särskilja dessa kategorier så kan jag nämna 

programpunkterna: Arkivens dag, Kulturarv för alla, Arkiv som läromedel, Back on track och 

Minneslådor i äldreomsorgen. Vid de tre sistnämnda programpunkterna var salarna fyllda till 

bristningsgränsen med åhörare, vilket tyder på intresse från praktiserande arkivarier. Min 

tolkning är att den pedagogiska delen av arkivarieyrket intresserar arkivarier. Föredragshållare 

i ovan nämnda programpunkter var bland annat Karin Sjöberg,
64

 arkivpedagog vid Malmö 

stadsarkiv och författare till metodboken i arkivpedagogik Krumelurer i arkiven – en 

pedagogisk resurs samt Jim Hedlund och Eva Tegnehed som är arkivpedagoger vid 

Riksarkivet i Östersund respektive Föreningsarkivet i Jämtlands län. En annan av dessa 

programpunkter hölls av en lärare som forskat i elevers lärande i arkiv. Arkivpedagoger finns, 

arkivpedagogisk verksamhet likaså och intresset är stort bland arkivarier. 

 

Jag gör nedslag i ytterligare en programpunkt på Arkivveckan. Även här möts teori och 

praktik. Längst fram sitter representanter för fyra olika utbildningsorter där var och en 

utbildar arkivarier. Vid det här tillfället är salen inte ens halvfull. Rubriken är Arkivutbildning 

– för vem och för vad? Någon i publiken ställer en fråga till representanterna från Uppsala 

universitet, Mitthögskolan, Stockholms universitet och Södertörns högskola.  

- Undervisar ni i tillgängliggörande och arkivpedagogik? 

Svaren kom i tät takt. Först från Stockholm: inte alls! Därefter kom svar från 

Mittuniversitetet: i princip inte alls!  Uppsala svarade: alltför lite! Södertörn: tillgänglighet 

och arkivpedagogik, ganska lite. Fortsättningsvis säger någon av lärarna på podiet  

– Vad är arkivvetenskap? Den är inte ens definierad. 

Om inte arkivvetenskapen är definierad, hur ligger det då till med arkivpedagogiken? Vet 

lärarna vad de svarar på när de säger att de inte undervisar i tillgänglighet och 

arkivpedagogik? Vilken inre bild av arkivpedagogik och tillgänglighet hänvisar de till – är det 

arkivväskan? Diskussionerna om utbildningarnas innehåll fortsätter både i salen, efteråt och 

på sociala medier. Hur utbildningarna undervisar och om vad är en intressant fråga för många.  
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Avslutande diskussion 

 

De frågor jag ställde inledningsvis var: Hur kan förhållandet mellan arkivvetenskap och 

arkivpedagogik förstås? Hur kan arkivpedagogik som begrepp ringas in och diskuteras, 

teoretiskt och pragmatiskt?  Hur undervisar universitet och högskolor i Sverige om 

arkivpedagogik i utbildningar för blivande arkivarier? Vilken roll spelar arkivpedagogiken 

inom den svenska arkivvärlden idag? I texten ovan har jag försökt lägga ett pussel med de 

bitar jag identifierat som relevanta. Eller om jag använder mig av ytterligare en metafor - jag 

har gjort en överflygning som på inget sätt kan göra anspråk på att vara fullkomlig. På 

följande rader kommer jag att presentera vad jag kommit fram till i min studie. Avslutningsvis 

ges förslag på områden inom det arkivvetenskapliga – arkivpedagogiska kunskapsområdet 

som skulle kunna undersökas ytterligare. 

Förhållandet 

Förhållandet mellan arkivpedagogik och arkivvetenskap har visat sig svår att beskriva. Främst 

beror det på att så få vetenskapliga diskussioner har förts inom svensk arkivvetenskap för att 

klargöra arkivvetenskapens karaktär. Då arkivvetenskapen är svår att fånga så blir kopplingen 

till arkivpedagogiken än svårare att beskriva. Det resulterar i en sort undflyendets undflyende. 

Samtidigt har vissa delar av arkivvetenskapen tillgänglighet som fokus och inom 

tillgänglighetsperspektivet ryms arkivpedagogiken.  

Begreppet 

Begreppet arkivpedagogik är inte definierat och används på huvudsakligen två olika sätt. Dels 

om arkivets verksamhet som riktar sig mot skolan, snäva arkivpedagogiska definitioner, och 

dels om all utåtriktad verksamhet vid arkivet, den vida definitionen. Vilken användning av 

begreppet som används tydliggöras sällan eller aldrig. Arkivvetenskapliga samtal om 

arkivpedagogik förs på olika arenor, men gemensamt för samtalen är otydligheten i 

begreppets arkivpedagogiks användning. På vissa håll används begreppet tillgänglighet 

synonymt med arkivpedagogik. I vetenskapliga texter med ursprung i Danmark kan begreppet 

likställas med det i Sverige använda arkivpedagogik. Dessvärre med samma otydliga 

avgränsning. Ytterligare begrepp som används är förmedla och tillhandahålla. Svenska texter 

om arkivpedagogik hänvisar till danska texter i arkivpedagogik. På så sätt ingår den svenska 

begreppsapparaten i ett nordiskt sammanhang. Samtidigt finns här problem eftersom 
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begreppen inte går att översättas direkt och att begreppen behöver anpassas till det egna 

landets kontext och lagstiftning. Det överenskomna inom den arkivvetenskapliga diskursen är 

att begreppet arkivpedagogik är otydligt. Det finns också en tidsaspekt. Begreppet 

arkivpedagogik användes i början av 2000-talet för att minska i användning så småningom.  

Utbildningen 

Två av utbildningarna undervisar inte i arkivpedagogik. De andra tre gör det i varierande grad 

enligt svaren till frågorna i frågelistan, men enligt paneldebatten på Arkivveckan så gör inget 

av de fyra representerade lärosätena det. Lund är det universitet som lägger mest fokus på 

arkivpedagogiken och de deltog inte i paneldebatten på Arkivveckan. I utbildningen vid 

Lunds universitet undervisar flera lärare som har erfarenhet av att arbeta som arkivpedagoger 

och skrivit läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnet. I Lund finns starka kopplingar till 

dansk arkivpedagogik. Samtliga av de kursansvariga lärarna som besvarat frågorna i 

frågelistan påpekar svårigheten i att besvara frågor om arkivpedagogik eftersom begreppet 

inte är tillräckligt definierat.  

Rollen 

Arkivpedagogikens roll ser olika ut. 

I styrdokumenten – ja. 

I utbildningarna – nej. 

I praktiken – ja. 

I metodböcker – ja. 

Inom arkivvetenskapen – nja. 

Att beskriva arkivpedagogikens roll inom arkivvetenskapen är svårt. Den kan inte sägas vara 

central, utan snarare marginell. I texter och samtal finns den med, men den ligger oftast sist i 

prioriteringen. Min förhoppning var att jag skulle kunna identifiera strömningar longitudinellt. 

Till viss del har jag gjort det. Arkivpedagogik var ett frekvent begrepp under början och 

mitten av 2000-talet för att sedan minska i användning. Istället har begreppet lärande tagit 

plats i diskursen. Jag har också identifierat att processen ”Öka kännedom om arkiv” finns med 

som en av de åtta huvudprocesserna i Riksarkivets processområden sedan år 2012 kan 

innebära att arkivpedagogik tagit plats i den ordinarie verksamheten, men den kallas endast 

sekundärt för arkivpedagogik.  
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Framtiden och fortsatt forskning 

Enligt Foucault finns inte makten på ett visst ställe utan makten är rörlig och levs och upplevs. 

Ändå kan jag identifiera några maktcentrum vars röster hörs tydligt inom arkivvetenskapen. 

En kommer från de styrande dokumenten, från regering och Riksarkiv. De är tydliga med att 

arkiv är till för alla och att uppdraget som arkivarie är att tillgängliggöra arkivens innehåll. En 

annan av dessa röster är universitetsrösten. Då en universitetsröst uttrycker sig för en 

studentgrupp visar den på hur sammanhang ska förstås, vad som är av vikt och värde inom 

disciplinen. Universitetsrösten har mandat att värdera och utesluta eller inkludera. Lärare med 

kursansvar visar på arkivens framtid och påverkar på så sätt ett betydande sätt framtida 

arkivverksamhet. Universitetsrösten är proaktiv. En annan är de praktiserande arkivariernas 

röst, en röst som hörs tydligt på arkivveckan.  Genom att studera veckans program hör jag att 

arkivpedagogik är en del av arkivvetenskapen, men den är främst praktisk, inte teoretisk. 

 

Rösterna uttrycker sig på olika sätt. När jag läser “Arkiv är till för alla. Strategi för 

Riksarkivets barn- och ungdomsverksamhet 2012-2014” avslutas den med “dessvärre finns 

sällan några nya inhemska forskningsrön att presentera” 
65

 Min grundfråga var – vad är 

arkivpedagogik? Svaren pekar åt flera håll, otydligheten är tydlig. Mycket återstår att göra. 

Den här uppsatsen är ett försök att ringa in ett för arkivvetenskapen relevant problemområde. 
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Bilaga 1 

Frågor till kursansvarig lärare för arkivvetenskap. 

 

 

Arkivutbildningen 

 

1. Innehåller utbildningen några arkivpedagogiska inslag? (ja eller nej) 

2. Om ja, vad lyfts fram? 

3. I vilken delkurs och i vilken omfattning? 

4. Vem undervisar i arkivpedagogik och vilken utbildning och erfarenhet har läraren?  

5. Vilken arkivpedagogisk kurslitteratur använder ni? 

 

6. Om nej, hur motiveras det? 

 

7. Hur bedömer du intresset från studenterna sida att studera arkivpedagogik, 

(exempelvis antalet uppsatser med arkivpedagogiskt innehåll)? 

 

8. Hur ser du på den framtida utvecklingen av ett arkivpedagogiskt område? Vilka 

problem? Vilka möjligheter? 

 

9. Hur bedömer du arkivpedagogikens status inom arkivvetenskapen?  

 

Begrepp 

 

10. Vad betyder begreppet arkivpedagogik för dig?  

11. Hur ser du på relationen mellan arkivvetenskap och arkivpedagogik? 

12. Hur skulle du ringa in och försöka definiera begreppen arkivvetenskap, arkivpedagog, 

arkivpedagogik, ”pedagogik för arkivarier”, arkivdidaktik, tillgänglighet?  

Vilken relation har de till varandra? 
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