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Bob Engelbertsson     
 
 
 
 

Arkivpedagogik - erfarenheter från Forsknings-
arkivet vid Örebro universitetsbibliotek 
 
 
Inledning 
När författaren Sven Lindqvist gav ut handledningen ”Gräv där du står – Hur man 
utforskar ett jobb” (1978) så blev bokens huvudtitel ganska omgående ett vedertaget 
begrepp i svenska språket. Genom att anlägga ett trettiotal olika perspektiv och 
sökmöjligheter för att utforska arbete och arbetsvillkor med cementindustrin som 
exempel, skulle arbetarna kunna återerövra sin del av historien, menade Lindqvist. 
Bokens radikala utgångspunkter uttrycker också ett förhållningssätt till arkiv och 
arkivhandlingar, men begreppet arkivpedagogik var ännu inte ”uppfunnet”, åtminstone 
inte officiellt. I dag kan nog boken uppfattas mera som konventionell än nyskapande 
och nutida elektroniska sökmöjligheter lyser av förklarliga skäl med sin frånvaro. 
 Ett mera uttalat pedagogiskt syfte finns i Eva Sjögren och Catarina Lundströms 
bok ”Historia på riktigt – arkivpedagogik i praktiken” (2001). Framställningen är en 
redogörelse för hur arkivmaterial kan presenteras inom skolvärden, framför allt för 
lägre årskurser. Metodiken består i att representanter från arkivväsendet kommer till 
skolan med ett antal exempel på kopior av arkivhandlingar, ett slags miniarkiv 
förpackat i en resväska. Syftet är att skapa intresse för arkivhandlingar och givetvis att 
förstå vikten av dokumentation. Det finns åtminstone en beröringspunkt mellan ”Gräv 
där du står” och ”Historia på riktigt”. Båda betonar vikten av empiriska och lokala 
utgångspunkter för att förstå historien. I ”Historia på riktigt” finns ett avsnitt om 
moderna elektroniska sökverktyg, men utgör en förhållandevis liten del av hela 
framställningen. 
 Varken ”Gräv där du står” eller ”Historia på riktigt” vänder sig till den akademi-
ska forskningen, vilket inte hindrar att det finns kopplingar till denna. Inom 
exempelvis historielärarutbildningen vid Högskolan i Malmö utgår man från det lokala 
perspektivet för att sedan fokusera studierna på större sammanhang. Lars Berggren och 
Mats Greiffs lärobok ”Svensk historia från vikingatid till nutid” (2000) är exempel på 
denna metodik. I ett föredrag på historikerdagarna i Örebro i april 2002 menade Mats 
Greiff att denna metodik också är ett sätt att profilera historieämnet i Malmö gentemot 
forskningen vid Lunds universitet. Detta gäller inte minst ämnet ekonomisk historia 
som i Lund sedan flera decennier är mera strukturanalytiskt och makroorienterat än på 
andra lärosäten i Sverige. I stället för att ”kopiera” ämnet från Lund så vänder man 
istället ”upp och ned” på historieperspektivet i Malmö, förklarade Mats Greiff. Alla tre 
ovan nämnda perspektiv fokuserar på arkiv som informationskälla och inte minst 
pedagogiska aspekter. 
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Arkivpedagogik 
Arkivpedagogik blev ett vedertaget begrepp på 1990-talet. I den statliga utredningen 
Arkiv för alla – nu och i framtiden (SOU 2002:78) betonar man vikten av arkiv-
pedagogik som den förmedlande länken mellan arkiven och dess användare, särskilt  
med barn och ungdomar som målgrupp. Man anför flera skäl till detta. Ett är 
demokratiargumentet, att medborgaren redan i skolan ska få tillgång till arkivmaterial. 
Ett annat skäl är att man får insikter i källkritik, särskilt om man jämför olika arkiv-
material. I utredningen menar man att arkivpedagogik till en väsentlig del handlar om 
att skapa nätverk mellan arkiv och skolor i syfte att sprida kunskap om arkiven som 
informationskälla.  
 
Arkivpedagogik – forskningsarkivet vid Örebro universitetsbibliotek 
Som framgår av uppsatsen av Gunilla Hammarland finns sedan 1999 ett forsknings- 
och författararkiv vid universitetet. Redan tidigt framhöll man bland annat från histori-
kers håll, att man här skulle avsätta medel för en arkivpedagog på deltid. Arkivpeda-
gogtjänsten som är på 25%  fullgörs som ett uppdrag inom ramen för lektorstjänsten i 
ekonomisk historia som är förlagd till institutionen för ekonomi, statistik och 
informatik (ESI) . Praktiskt går det till så att arkivpedagogen har mottagningstid på 
Forskningsarkivet två halva dagar i veckan. Det går också att träffa denne efter över-
enskommelse. Såväl mindre som mera omfattande arbetsuppgifter förekommer utöver 
mottagningstiderna. 
 Arkivpedagogens uppgifter får oftast utformas efter lokala förutsättningar. Forsk-
ningsarkivet är i första hand till för universitetets lärare, forskare och studenter. Följ-
aktligen så är arkivpedagogens arbetsuppgifter i huvudsak riktad till dessa grupper. 
Vissa kontakter utanför universitetet görs emellertid, t ex deltagande i konferenser, 
temadagar och liknande som rör kontaktfrågor mellan arkiv och målgrupper utanför 
universitetet. Parallellt med den reguljära verksamheten har arkivpedagogen ofta ett 
eller flera andra göromål som knyter an till verksamheten, exempelvis framställning av 
informationsmaterial, utformning av enkäter och så vidare. Nedan följer en resumé av 
erfarenheter från den reguljära verksamheten och andra göromål vid Forskningsarkivet 
vid Örebro universitetsbibliotek. 
 
Forskningsarkivets referensgrupp 
Grunden i nätverket inom universitetet utgörs av Forskningsarkivets referensgrupp 
som består av chefen för forskningsarkivet, arkivpedagog, representanter från univer-
sitetets tiotal institutioner samt dess arkivarie. Referensgruppen sammanträder 2-3 
gånger per termin. På agendan står exempelvis ekonomiska ramar, införskaffande av 
arkivmaterial och tänkbara sätt att nyttja arkivet. Ett viktigt syfte med referensgruppen 
är också att skapa förståelse för att arkivets handlingar kan användas av alla institu-
tioner, om än i varierande omfattning. Sammanträdena äger oftast rum i anslutning till 
forskningsarkivet eller biblioteket, men det förekommer också att man förlägger 
mötena till arkivinstitutioner utanför universitetet. Arkivpedagogens roll i referens-
gruppen består i att bearbeta synpunkter och komma med förslag till åtgärder som 
marknadsför forskningsarkivets möjligheter. 
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Riktad marknadsföring 
Forskningsarkivets referensgrupp och de kontakter som där finns håller på att komp-
letteras. Nätverket ska göras mera finmaskigt och marknadsföringen mera riktad till 
avgränsade målgrupper. Bland förslag till ökad kännedom om forskningsarkivet märks 
till exempel att skrivelser och påannonser i fortsättningen bör sändas till flera personer 
med nyckelpositioner, studierektorerna på flerämnesinstitutioner bör ingå i målgrupper 
liksom studenternas organisationer. En plan för inbjudningar till olika målgrupper har 
tagits fram av överbibliotekarien, chefen för Forskningsarkivet och arkivpedagogen. 
Planen ska verkställas under innevarande läsår. 
 
Mottagningstider 
Som tidigare nämnts har arkivpedagogen mottagningstid normalt två gånger i veckan, 
fördelat på en förmiddag och en eftermiddag om detta är möjligt. Antalet besök på 
mottagningstiderna varierar rätt avsevärt. Veckorna närmast förevisningar av arkivet 
och uppsatsskrivande kan det vara tre till fyra besök per mottagningstid. Arkivpeda-
gogens insatser varierar från enkla instruktioner för sökning som kan ta 5-10 minuter 
till att mera inta rollen som tillfällig handledare. I dessa fall kan besöket ta en timme 
eller mera. Det förekommer också att student uppsöker arkivpedagog vid mer än ett 
tillfälle. Efter en förevisning av arkivet för exempelvis ett 15-tal historiestudenter kan 
man räkna med att omkring fem av dessa sedan återkommer med frågor rörande just 
deras uppsatsämne, antingen på ordinarie mottagningstid eller efter överenskommelse. 
 
Arkivpresentation på video 
I dokumentärt syfte framställdes på senhösten 2001 en informationsvideo med titeln 
”Forskningsarkiv i fokus – exempel från Örebro universitetsbibliotek”. Videon kan 
betraktas som lågbudgetproduktion då den gjordes som praktikantarbete av två elever 
från medieprogrammet vid en av stadens gymnasieskolor. Praktiken gjorde eleverna på 
avdelningen för Teknisk service vid universitetet. Videon är avsedd endast för internt 
bruk. Informationsvideon som är drygt 30 min lång består av tre delar. I en inledande 
del gör förste bibliotekarie Gunilla Hammarland en allmän presentation av arkivet och 
en utförligare föredragning om författare så som Jeremias i Tröstlösa (Levi Rickson), 
Harald Forss och Sten Hagliden samt konsul Birger Mörners samling. Därefter illustre-
rar arkivpedagogen olika sökmöjligheter med utgångspunkt från Jeremias i Tröstlösa. 
Det är ingen tillfällighet att just han används som exempel. Vid sitt frånfälle 1967 var 
han 99 år. I Johannes Edfeldts minnesord över honom så beskrivs hans författarskap 
som både enkelt och naivt och man får intryck av att tiden sedan länge sprungit ifrån 
Jeremias. Här finns sålunda en utmärkt illustration av tidsavståndets betydelse vid 
bedömningen av en författares verk. Flera av författarna vars efterlämnade material 
finns på arkivet, väntar ännu på sin vetenskapliga analys. Videon avslutas med att 
professorn i svenska Per-Axel Wiktorsson (emeritus 2002) presenterar faksimilutgåvor 
och källskrifter från Centrum för Nordiska textstudier, som är en avdelning inom 
Forskningsarkivet. Videon har använts vid ett antal tillfällen men är numera snarare ett 
reservstoff. Om exempelvis en student inte kunnat närvara vid arkivpresentation i 
grupp kan man få låna videon i stället. 
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Avslutande synpunkter 
Det första och kanske mest slående är att många faktiskt aldrig har varit på ett arkiv - 
jag börjar alltid arkivvisningen med att ställa den frågan. I en grupp på 10-15 kan det 
vara tre eller fyra som räcker upp handen. Det är oftast då i mer eller mindre privata 
ärenden man har haft anledning att göra arkivbesök. Besökarna fascineras också av 
presentationen av historia på CD-skivor, medan man har ett mera avvaktande och 
sökande förhållningssätt till mikrokort och mikrofilm. Som en av arkivpedagogens 
främsta uppgifter ser jag att visa hur man kan koppla samman olika tiders sätt att 
bevara historia. Mycket – men långtifrån all – information kan man få upp på bild-
skärmen i datorn. Med datorns stora sökmöjligheter med länkar till andra arkiv kan 
man nå mycket information, men sedan kan den vara ”förpackad” på olika sätt – detta 
bör vara en bestående lärdom från förevisningen av forskningsarkivet oavsett vilket 
ämne man läser.  
 I framtiden ser jag tre steg i arkivpedagogiken vid Forskningsarkivet vid Örebro 
universitetsbibliotek. Det första består i att gå vidare på den redan inslagna vägen att 
sprida kännedom om Forskningsarkivet inom universitetet. När de största arkiv-
samlingarna är katalogiserade och arkivets infrastruktur är mera ”färdig” kan steg två 
påbörjas, att bli med i nationella referensgrupper rörande arkivpedagogik. En sådan är 
under uppbyggnad i Riksarkivets regi. I ett tredje steg bör Forskningsarkivet också 
vara med i en internationell referensgrupp. Arkivpedagogik är av konferensinbjud-
ningar att döma ett stort och växande område internationellt.  
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