
Back-on-track! 

 



Back on track 

• Identitetsskapande 

• Inklusion 

• Demokrati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personlig kontext, fysisk och social 

http://www.arkivochlarande.se/images/tradet_2.pdf






Vad var syftet? 

Att utifrån att vara i kulturarvsmiljö få 

 

– Personlig utveckling 

– Aktivt medborgarskap 

– Social sammanhållning 

– Anställningsbarhet 

– För att få ett gott liv! 

 



Att lära genom arkiv! 

Kultur för det goda samhället, dvs för 

 

- yttrandefrihet 

- kreativitet 

- bildning  

- humanism  

- öppenhet  

- att utmana och problematisera invanda 
föreställningar och tankemönster 

 

 



Nyckelkompetenser för livslångt lärande – en 

europeisk referensram (2006) 

 

 

Snabba förändringar i samhället. Vad behöver alla för att hänga med? 

 

– Kommunikation på modersmålet 

– Kommunikation på främmande språk 

– Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig 

kompetens 

– Digital kompetens 

– Lära att lära 

– Social och medborgerlig kompetens 

– Initiativförmåga och företagaranda 

– Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 

 

 



Aspekter på arkivens roll  

utifrån EUs nyckelkompetenser 

Vår uppgift: 

Ge redskap och lägga förhållandena till 

rätta så att arkivens historiska information 

ska kunna användas till nytta och nöje av  

så många som möjligt, och i många olika  

sammanhang 

 

Arkiv som instrument  

- livslångt lärande 

- social sammanhållning 

- regional utveckling 
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Arkiv och lärande 

Arkiv bevaras för att användas 

Arkiv är en demokratisk basresurs 

Politiska signaler - nationell kulturpolitik 

 

Ett livslångt lärande för alla! 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=tid+f%C3%B6r+kultur&source=images&cd=&cad=rja&docid=GShlnuYQRCjfjM&tbnid=gU5NXmh40VR0PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.regeringen.se/sb/d/8444&ei=ti0-UajbAceTtQab8IGoBA&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNFCQcqaqJCOh86NQ5dajML42jnF8g&ust=1363115781812908


1 % använder arkiven… 

 



Ett livslångt och livsvitt lärande 

Arkivet som stöd för det formella lärandet  

Arkivet en viktig plats för nonformellt lärande 

Arkivet en viktig plats för informellt lärande  

 



Vårt mål 

• Att första mötet med arkivet är lustfullt! 

• Att alla elever som går ut grundskolan har 

besökt arkiven 

• Att arkiven kan används som en 

demokratisk basresurs i samhället – av 

alla människor! 



Läroplanen för grundskolan 

 Historiemedvetenhet –  

 att använda en historisk referensram  

  

 Källkunskap och källkritik – 

 hur jag kan veta något om det förflutna, och hur jag 
tolkar det jag hittar 

 

 Reflektera över att historia kan användas på olika sätt 
och för olika syften 

 

 Analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och 
används 



Emma Kristina 



• Hi: utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas 

utifrån sin samtids villkor och värderingar. 

 

• Re: ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat 

det svenska samhället och dess värderingar. 

Eleverna ska ta ställning i etiska frågor. 

 

• Sh: Rättssystemet i Sverige; hur normuppfattning och lagstiftning 

påverkar varandra. 



En arena för lärande 

• Kreativt skrivande och målande 

 

 



Alla möjliga föreningar –  

visar hur vi levt och engagerat 

oss… 





Ida Larssons dagbok blir ingången till själva 

stadsvandringen – här beskrivs platser och händelser mm. 

 

  



Ett kvarter som totalt bytt utseende 



After Work 

 

- Målgrupp: Seniorer; tredje åldern 

- Målsättning: Genom föredrag, kurser, workshops, 
stimulera egenaktivitet, självstyrt lärande i gemenskap 
med andra 

- Nyckelord: Upplevelse, livsinnehåll, social gemenskap, 
aktivitet, hållpunkter, hälsa 

 





Seniorer; fjärde 

åldern 

 
 Nyckelord:  

 Aktivitet, 

minnesträning, 

identitetsstärkande, 

värdighet, hälsa 

Målsättning:  

 Att genom utvalda dokument, 

 fotografier, föremål och musik 

väcka minnen till liv, locka till 

samtal och berättande, visa 

vårdtagaren som person 

 

 



Arkivet –  

Ett andligt spa 
 


