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Forord

Anna Jonsson & Lasse Sonne

Den 20. og 21. februar 2008 afholdt Nordisk Center for Kulturarvspædagogik sin tredje 
vårkonference med temaet Kulturarvspædagogik i Norden. Konferencen havde 80 deltagere 
og rettede sig mod pædagogisk interesserede praktikere og teoretikere inden for arkiv-, 
kulturmiljø-, kunst- og museumsområdet.

Målet med konferencen var at bidrage til en kvalitetsudvikling af kulturarvspædagogikken 
i Norden. Ved konferencen talte keynote speakere fra de fi re nordiske lande Danmark, Fin-
land, Norge og Sverige samt fra Storbritannien og Østrig. Keynote speakerne repræsentere-
de alle de fi re ovennævnte kulturarvspædagogiske områder. Ved konferencen arrangeredes 
endvidere tre seminarer inden for området kulturarvspædagogik og livslang læring.

I denne rapport præsenteres konferencedeltagernes bidrag.

Östersund den 20. maj 2008
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Kulturarvspædagogik i Norden

Lasse Sonne, NCK

Kulturarvspædagogik er et samlebegreb for de fi re virksomheder arkivpædagogik, kultur-
miljøpædagogik, kunstpædagogik samt museumspædagogik. Et af de vigtigste spørgsmål 
relateret til kulturarvspædagogik i forbindelse med livslang læring er, hvordan kultur-
arvspædagogikken forholder sig til pædagogikkens mål, midler og målgrupper. Det er 
desuden vigtigt for udviklingen af det kulturarvspædagogiske arbejde, at der stedse rejses 
spørgsmål til såvel teori som praksis. En vigtig del af dette består i en kontinuerlig gransk-
ning af begrebsapparatet. NCKs vårkonference 2008 omhandlede dette på et nordisk niveau 
men også med indslag fra andre dele af verden som Europa og Afrika. Både teoretikere og 
praktikere deltog i diskussionerne.

Her følger en kronologisk gennemgang af konferencen med opsummeringer af indholdet i 
keynote- og paperpræsentationerne. Formålet er at give en samlet oversigt over dels kon-
ferencen, som den skred frem, men også dels en introduktion på et skandinavisk sprog til 
indholdet i de papers og abstracts, som deltagerne præsenterede.

Første dag
NCK-chef Henrik Zipsane bød velkommen og åbnede konferencen med en præsentation 
af NCKs virksomhed og projektaktiviteter. NCK er et samarbejde mellem Landsarkivet i 
Östersund, Föreningsarkivet i Jämtlands län og Jamtli. NCKs virksomhed er at arrangere 
konferencer, seminarer, workshops og kurser, eksperimentere, initiere udviklingsprojekter 
og at forske. NCKs formål er desuden at sprede information om kulturarvspædagogik via en 
mailliste og via NCKs hjemmeside www.nckultur.org. NCK er forankret i de øvrige nordiske 
lande via en bestyrelse og en referencegruppe, hvor kulturarvs- og læringsinstitutioner fra 
alle fem nordiske lande er repræsenteret.

Nina Gran fra Helsingfors stads Kulturcentral var den første keynote-speaker. Hun talte 
om projektet ProduForum. Gran præsenterede ProduForum som et kulturelt Linux-projekt 
– altså et kunst- og kulturprojekt opbygget i netværksform uden hierakisk struktur. Produ-
Forum fungerer blandt andet som et mødested, som en arbejdsplads og som et kundskabs-
forum inden for kulturproduktion. Geografi sk er projektet afgrænset til Helsingforsregionen 
men målet er at brede det ud til at blive et nationalt projekt samtidig med at samarbejdet 
med aktører uden for Finland øges.

Rachel Hasted fra English Heritage Policy Team i England fortsatte med en forelæsning om 
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kulturarvens betydning for social inklusion i samfundet. Hasted fremhævede, at social in-
klusion og læring inden for kulturarvssektoren ikke bare kan skabe samfundsmæssig inklu-
sion men også være med til at skabe ny historie og nye historiefortællinger. Dette vil ske, 
hvis kulturarven forvaltes og formidles af andre samfundsgrupper end de grupper, der hidtil 
har domineret. Som konkrete eksempler fremhævede Hasted etniske minoritetsgrupper, 
handicappede, unge, og mennesker tilhørende samfundets lavere indkomstgrupper. Hasted 
rejste også spørgsmålet om, hvor anvendelig kulturarven egentlig er, når det gælder im-
plementeringen af socialpolitiske mål. Hun præsenterede desuden eksempler på hvilke 
faktiske tiltag, der er blevet gjort ved museer, arkiver og historiske miljøer i Storbritannien 
for at arbejde med disse målsætninger.

Anders Högberg fra Malmö Kulturmiljö afsluttede førstedagens forelæsninger med at tale 
om, hvilken betydning kulturmiljøpedagogikken kan tilskrives i forbindelse med det gene-
relle samfunds læring. Högberg fremhævede, at der inden for kulturmiljøinstitutionerne i 
Norden eksisterer en veletableret praksis i form af, at kulturmiljøpædagogik handler om 
formidling af kulturmiljøinstitutionernes fortællinger om fortiden og om kulturmiljøerne 
knyttet til fortiden. Kreativiteten er ofte stor, når det handler om at fi nde pædagogiske 
metoder til at udføre og forankre denne læring. Det, som dog sjældent indbefattes i kul-
turarvsinstitutionernes arbejder, er teoretiske refl ektioner og empiriske studier med hen-
syn til læringens effekter i samtiden. Man kan også spørge sig selv: hvorfor skal fortiden 
læres ud og hvad bliver resultatet af dette? Högberg konkluderede, at forskellige kultur-
miljøpædagogiske perspektiver giver forskellige måder at forholde sig til, hvordan man 
beskriver fortidens mening i nuet. Men det er netop dette, som kan styrke kulturmiljøpæ-
dagogikken i fremtiden.

I forbindelse med konferencen afholdtes den første dag tre seminarer med det fælles 
tema: kulturarvspædagogik og livslang læring. I slutningen af 2007 var et call for papers 
blevet offentliggjort. Det resulterede i, at NCK modtog 19 paper-forslag. Udover fra de 
nordiske lande ønskede personer fra Cameroon, Italien, Kenya, Mauritius, New Zealand, Ni-
geria, Spanien, Sydafrika og Tyskland at præsentere papers. Den endelige gennemgang, og 
afbud fra nogle af deltagerne, resulterede i, at udvælgelsen endte med, at ni papers blev 
fordelt på tre seminarer. Kendetegnende for seminarerne var, at kulturarvspædagogik blev 
behandlet som et samlebegreb for de fi re virksomheder arkivpædagogik, kulturmiljøpæda-
gogik, kunstpædagogik og museumspædagogik. Men dette i forhold til forskellige målgrup-
per.

Det første seminar havde titlen: børn, unge og kulturarv. Ved dette seminar gav Jim Hed-
lund, Landsarkivet i Östersund, eksempler på, hvordan et samarbejde mellem landsarkivet 
og museet Jamtli i Östersund, kan være med til at gøre et arkiv mere spændende for børn 
og yngre. Eva Johansen, Alta Museum, talte om kulturelle forskelle inden for museums-
sektoren med udgangspunkt i forskelle mellem nordmænd og samer. Lasse Sonne præsen-
terede en paper af Mangong Peter Musa, Heritage Gallery i Cameroon, der handlede om, 
hvordan museer kan medvirke til at øge de unges interesse for at bevare kulturarven.

Ved det andet seminar, der havde temaet: unge voksne, voksne og social inklusion, præ-
senterede Lidia Antonini fra Anisa i Italien, der er en forening for lærere i kunsthistorie, et 
projekt om at skabe respekt mellem mennesker via kulturarven. En af samarbejdspartner-
ne i projektet er fængslet i Spoleto. Henrik Zipsane fra NCK talte om, hvordan kulturarv-
sektoren kan bidrage til, at unge voksne uden uddannelse eller arbejde kommer igang med 
en læringsproces til nytte for dem selv og det omkringliggende samfund. Kristian Over-
skaug fra NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim præsenterede en paper udarbejdet i samar-
bejde med Morten Steffensen, Gunnar Holt og Bjørn Sæter om tilgængelighed ved museet.
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Det tredje seminar havde temaet: Ældre, publikum og kulturarvspædagogik på tværs af 
aldersgrupper. Kristian Overskaug præsenterede her i samarbejde med Morten Steffensen, 
Gunnar Holt, Karin Gjøl Hagen og Arild Næs en analyse af besøgsstatistikkerne ved NTNU 
Vitenskapsmuseet. Pär Löfstrand fra Mittuniversitetet i Sverige præsenterede i samarbejde 
med Kerstin Wallin fra Jamtli Historieland en paper om forbindelsen mellem faktorerne 
kulturarv, livslang læring og social økonomi inden for frivilligt arbejde. Resultaterne i pa-
peren er også publiceret i rapporten ”Det ideella kulturarbetet, livslångt lärande och social 
ekonomi”, Rapport – Jamtli, Jämtlands läns museum 2008:1. Anders Hansson fra Jamtli 
præsenterede en paper om det såkaldte Slyosprojekt, der blev beskrevet som et grænse- 
og generationsoverskridende arkæologisk projekt rettet mod publikum.

Konferencens førstedag sluttede med uddelingen af NCKs pris. Vinderen blev Ebbe Wes-
tergren, Kalmar läns museum, som fi k prisen for hans udvikling og arbejde med tidsrejser 
som en museumspædagogisk metode. Ebbe Westergren er især kendt for hans pædagogiske 
arbejde, hvor skoleklasser bliver aktive deltagere i en miljø- og kulturarv, som strækker sig 
fra stenalderen og op til vores historiske tid.

Anden dag
Konferencens anden dag åbnede med en keynote ved sidste års NCK-prismodtager Char-
lotte S. H. Jensen, der er webredaktør ved Nationalmuseet i Danmark. Charlotte Jensen 
havde valgt, at under titlen ”Kulturarvspædagogik 2.0”, tale om kulturarvspædagogikkens 
muligheder i det nye IT-samfund. Med 2.0 skal forstås en videreudvikling fra Web 1.0, der 
handlede om, at websites hovedsagelig var skabt som 1-vejsmedier, altså til modtagelse 
af passiv information, som det er tilfældet med tv. Med Web 2.0 er skabt en ny form for 
medie, der fungerer via 2-vejskommunikation. Interaktionen mellem brugerne af World 
Wide Web bliver således hele tiden kraftigt forøget. Charlotte Jensen fremhævede, at 
efterhånden som mere og mere bliver tilgængeligt på nettet, og brugerne kræver stadigt 
mere og mere adgang, kan fortolkningsmonopolet ikke opretholdes. Der er for eksempel 
mange andre end kulturarvsinstitutioner, der har adgang til materiale, kan lægge ting på 
nettet og skrive dem om. Vi kan ligeså godt indse først som sidst, at vi ikke er i stand til at 
kontrollere det. Vi kan heller ikke kontrollere hvilke sider, der ses mest eller linkes mest 
til og dermed kommer højt op i søgemaskiner, fordi de er mest interessante for brugerne. 
Kulturarvsinstitutioner kan i fremtiden kun konkurrere på lige fod med alle andre. Men i 
stedet for at være bange for disse nye teknologier fremhævede Charlotte Jensen, at vi bør 
arbejde med dem og dermed være med til at udvikle dem.

Ellen Holst Buaas fra Dronning Mauds Minnes Højskole i Norge talte herefter om kultur-
arvspædagogik i børnehaven. Buaas fremhævede vigtigheden af at få kontakt til natur og 
nærmiljø. Men det er ikke bare omgivelserne eller miljøet, som er vigtigt. Individdet, altså 
børnenes sind, er vigtige redsskaber. De må få mulighed for at aktivere sig, de må få mu-
lighed for at lege og skabe for at kunne tilegne sig kundskab. Det er her kulturarvspædago-
gikken har en stor udfordring, eftersom det kan være svært at skabe for eksempel en fysisk 
oplevelse på baggrund af kulturarv og måske endnu sværere, hvis denne oplevelse skal 
være rettet mod børn. Ellen Holst Buaas fremhævede, at dette på den anden side ikke er 
en umulig opgave, eftersom børn faktisk er meget taknemmelige og interesserede i mange 
forskellige ting, hvis de blot præsenteres på den rigtige måde.

Efter at have begyndt andendagen med en tur ind i den nye teknologis verden og siden 
børnenes verden blev det tid til en tur ind i kunstpædagogikkens verden. Den tredje keyno-
te speaker denne anden dag var nemlig Kajsa-Tuva Werner, der dels er udøvende kunstner, 
dels arbejder som samtaleterapeut og dels som kunstpædagog ved Jamtli. Werner talte 



9

Ku
lt

ur
ar

vs
pe

da
go

gi
k 

i N
or

de
n:

 k
on

fe
re

ns
ra

pp
or

t

over emnet ”Kreativitet – en indre kraft” og forklarede, hvordan hun som kunstpædagog 
arbejder med at formidle oplevelsen af kunst ved at fordybe de kreative processer hos be-
tragterne. Ifølge Kajsa-Tuva Werner handler kunst om at refl ektere sin indre verden. Kunst 
handler altså om følelser og om det, der sker i os, når vi kommer i forbindelse med kunst 
– om vi bliver berørt eller ikke, og hvorfor vi eventuelt bliver berørt. Som kunstpædagog 
fremhævede Kajsa-Tuva Werner vigtigheden af at stille spørgsmål men også at give betrag-
teren muligheden for at fi nde svarene i sig selv for på den måde at sætte en proces igang i 
betragteren, som ikke umiddelbart er infl ueret af, hvordan andre oplever eller fortolker et 
kunstværk.

Dr. Hadwig Kräutler fra Belvedere museet i Wien fortsatte med en præsentation af, hvor 
begrebet livslang læring kommer fra. EUs rekommendation om udvikling af nøglekompeten-
cer inden for livslang læring ses ofte som et udtryk for neoliberalisme. Kräutler har imid-
lertid påvist i hendes doktorafhandling fra 2004, at indholdet i det uddannelsesmæssige 
koncept, som i dag kendes som livslang læring, faktisk allerede blev anvendt i 1920’erne af 
den østriske fi losof og sociolog Otto Neurath. Neurath var påvirket af den på det tidspunkt 
såkaldte ”utopiske socialdemokratisme”. Han havde opfattelsen, at museer og udstillinger 
skulle være en slags sociale værktøjer for læring, kommunikation og individuel frigørelse. 
I perioden 1925-1940 udtrykker Neuraths museums- og udstillingsarbejde således en vær-
difuld model for en kritisk diskussion af læring inden for museumssektoren. En diskussion, 
som også hænger sammen med kulturpolitik. Kräutler havde opfattelsen, at denne model 
kan relateres til nutidens diskussion om kulturarv og livslang læring ved museerne.

I købstadsmuseet Den Gamle By i Aarhus i Danmark har man siden 2004 tilbudt demente 
borgere, at de kan deltage i forløb, hvor de kan tage på rejser ind i erindingen. Disse for-
løb har været nyskabende indenfor museumspædagogikken i Danmark. Henning Lindberg 
fra Den Gamle By fortalte om, hvordan samarbejdet mellem behandlere, museumsfolk og 
lærere har udviklet dette område. Forløbene i Den Gamle By bygger på æstetiske lærepro-
cesser og rummer i sin form muligheden for, at den demente får mulighed for at genopdage 
erindringer og fortælle om disse til andre for på den måde at indgå i en social sammen-
hæng. Omdrejningspunktet i de enkelte forløb er museets medarbejdere, som har gennem-
gået en særlig uddannelse og som skal være af en bestemt social og pædagogisk støbning. 
Henning Lindberg kunne også berette, at Oticon Fonden har doneret Den Gamle By fi re mil-
lioner danske kroner til bygning af et såkaldt erindringshus, der skal være med til at skabe 
rammerne for en fortsat udvikling af arbejdet med demente.

Christer Bogefeldt, Riksarkivet i Stockholm, afsluttede konferencen med en opsummering. 
Bogefeldt var imponeret over, at NCKs vårkonfence 2008 havde lykkedes med at forene 
de fi re kulturarvspædagogiske områder. Bogefeldt syntes desuden, det var bemærkelses-
værdigt, at konferencen ikke blot var baseret på et nordisk samarbejde men også på et 
videre internationalt udsyn, som blandt andet kunne illustreres ved, at der blev præsen-
teret papers fra så forskellige geografi ske områder som Alta i Norge og Cameroon i Afrika. 
Bogefeldt sluttede hans opsummering med at anbefale en undersøgelse udført af Institutet 
för Tillväxtpolitiska Studier i Östersund om oplevelsesindustrien og de kreative næringers 
potentiale for holdbar økonomisk vækst. Dette er en rapport, som også bør studeres nøje 
af kulturarvspædagoger, fremhævede Bogefeldt, eftersom den kan anvendes til at forstå 
kulturarvssektorens rolle i samfundsøkonomien og dermed også kulturarvspædagogikkens 
rolle i denne sammenhæng. Rapporten er tilgængelig på www.itps.se.
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KEYNOTES

Onsdag den 20. februar 2008

(Første dag)
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”Förvalta, fördela eller fördubbla?” 

ProduForum – ett kulturellt Linux-

nätverk i Helsingfors (abstract)

Nina Gran, Helsingfors stads kulturcentral

ProduForum är ett socialfi nansierat men kulturinriktat EU-projekt, där vi på Helsingfors 
kulturcentral är med som en initiativtagare, part och bakgrundskraft.

Projektets syfte är att skapa en platform för gränslöst kultursamarbete och kulturfortbild-
ning, ny kunskap och utveckling.

Man kan säga att ProduForum är ett kulturellt Linuxprojekt (jfr. dataprogrammet Linux idé 
om delad upphovsrätt), där all insamlad kunskap/erfarenhet blir tillgänglig för alla intres-
serade.

Hela logiken bakom projektet är ganska intressant och annorlunda, eftersom vi fungerar 
som ett öppet och gränsöverskridande kunskapsforum.

Man kan bekanta sig med projektet ProduForums verksamhet på hemsidan 
www.produforum.fi .
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Making History: Social Inclusion, 

Learning and Heritage (abstract)

Rachel Hasted, Head of Social Inclusion & Diversity Policy, English Heritage

Over the last 10 years, the British government has focussed on tackling social exclusion and 
increasing access for disadvantaged groups to public services including cultural heritage.  
The groups most often identifi ed as under-represented amongst heritage “users” have been 
people from minority ethnic groups, disabled people, young people and those in lower 
income groups.

At the same time, the government emphasised the role of education, for children and 
adults, in preparing people for employment.  Paid work has been seen as the key factor in 
helping people move from disadvantage to full social life.  

What action has been taken by heritage organisations such as museums, archives and his-
toric environment bodies to address this?  How far has “social inclusion” work changed the 
understanding of our national heritage?  What are its achievements and limitations?  How 
useful is heritage as a context for implementing social aims?  What is it about the past that 
might empower people facing such diffi culties in the present?

Rachel Hasted worked for over 20 years in community museums with diverse audiences.  
She was the fi rst Social Inclusion Manager at The National Archives, Kew and now has a po-
licy role at English Heritage.  This paper draws on examples from these three parts of the 
heritage sector to address these questions.



13

Ku
lt

ur
ar

vs
pe

da
go

gi
k 

i N
or

de
n:

 k
on

fe
re

ns
ra

pp
or

t

Kulturmiljöpedagogik med nuet i fokus

Anders Högberg, Malmö Kulturmiljö

Kulturmiljöpedagogiken tillskrivs en betydande roll i samhällets lärande. Vad detta lä-
rande ska innehålla är klart. Genom en väl etablerad praxis har lärandet defi nierats till att 
handla om berättelser om kulturmiljön och det förfl utna. Kreativiteten när det gäller att 
fi nna pedagogiska metoder för att föra ut och förankra detta lärande är stor. Men vad som 
sällan diskuteras är teoretiska refl ektioner och empiriska studier kring lärandets effekter i 
samtiden. Varför ska det förfl utna läras ut? Vad ger det?

Jag börjar med att diskutera det förfl utna som ett tvådelat perspektiv, därefter fortsätter 
jag med omvärldsanalyser, livslångt lärande och samskapande. Jag kommer att vara kritisk, 
och jag kommer att pendla vilt mellan det stora generella och det lilla specifi ka och jag 
kommer att blanda perspektiv med praktik. Men den röda tråden som jag ska försöka hålla 
fast i med hjälp av dessa begrepp är frågan: Hur gör man för att arbeta med en kulturmil-
jöpedagogik med nuet i fokus?

Först då om det förfl utna som ett tvådelat perspektiv: Som arkeolog på en sån här utgräv-
ning möter jag ofta ett stort intresse från allmänheten. Frågorna är många. Vad gör du? 
Vad hittar du? Varför gräver du här? Det stora intresset ställer krav på mig att berätta om 
vad jag gör och varför. Men frågan är: vad ska jag presentera? Är det berättelser om arkeo-
logiska tolkningar av det förfl utna? Eller är det berättelser om hur dessa tolkningar kommit 
till, dvs. teori, metod och källkritik? Eller, är det berättelser om nuet, om vilka värden det 
förfl utna tillskrivs, om hur det förfl utna används eller om hur dåtiden anses hänga samman 
med nuet och framtiden?

För berättelserna om det förfl utna handlar ju inte bara om vad jag hittar. Det jag skapar 
och refererar till genom mitt dagliga arbete ingår också i så kallade stora berättelser om 
ursprung och tillhörighet, om deltagande och utanförskap och om det förfl utna som möjlig-
heter eller skyldigheter.

Då handlar det om saker som etnicitet, nationalitet, religion och kulturell identitet och 
är konfl iktfyllt, politiskt hett och föremål för motsättningar och oliktänkande. Men det är 
också något som av många upplevs som stärkande, bekräftande, positivt och tryggt.

Det handlar alltså inte bara om ett intresse för arkeologi och det förfl utna, utan om tradi-
tioner, minnen och kultur och om samhällets behov av kulturarvsinstitutioner som skapar, 
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vårdar, hanterar, brukar och kommunicerar det som för tillfället utpekas som kulturarv och 
kulturmiljöer. Detta är något helt annat än frågor om vad jag som arkeolog gör och hittar.

Allt detta ger kulturarvsinstitutionerna makt. Makt över det förfl utna eftersom vi kan 
berätta om avlägsna tider, men också det förfl utna som makt, eftersom de berättelser vi 
presenterar får betydelser som påverkar nuet och framtiden. 

Detta ställer krav på ansvar. Vi är experter, de som besitter kunskap. Men en kulturmiljöpe-
dagog måste också ta ansvar för hur denna kunskap omsätts i praktiken, dvs. vilka värden 
det förfl utna tillskrivs i frågor som rör vår samtid. Att hantera detta ansvar kräver ett 
fortlöpande ifrågasättande och reviderande av verksamheten. Vad berättar vi om, hur gör 
vi det, varför gör vi det, varför tycker vi det är väsentligt och vilken betydelse anser vi att 
det får?  

Det som pekas ut, bevaras, vårdas och brukas av kulturmiljövården är ett institutionellt 
kulturarv. Det är exempelvis museer och uppdragsarkeologiska aktörer som har kunskap om 
vad som ska väljas ut, hur det ska vårdas och brukas och utifrån vilka utgångspunkter detta 
ska göras. 

Men, det förfl utna fi nns och skapas runt om oss i många olika former i ett ständigt växel-
spel mellan givande och tagande. I vardagen möts människors olika traditioner, minnen och 
kulturella uttryck och det är också i vardagen vi möter det förfl utna – i tidningar, på bio, i 
skönlitteratur, i släktens fotoalbum, i religiösa rum och på jobbet. I detta är det institutio-
nellt utpekade kulturarvet endast ett av många uttryck. 

Det fi nns alltså ett sammansatt förhållande mellan å ena sidan ett institutionellt kulturarv 
och å andra sidan människors upplevelser av det förfl utna i form av minnen, historia och 
traditioner. Denna relation har ännu inte varit föremål för speciellt mycket forskning i Nor-
den. I praktiken har relationen många gånger behandlats orefl ekterat och utan eftertanke. 
Men dessa distinktioners betydelse är väsentlig för ett arbete med kulturmiljöpedagogik.  

För pedagogiken är en verksamhet där dessa uttryck möts och där kulturarvet på ett påtag-
ligt sätt används av såväl kulturarvsinstitutionerna som av andra som medverkar i aktivite-
terna. Därför är bruket av det förfl utna i vår samtid viktigt att här beröra.

Historikern Peter Aronsson har lyft fram begreppen historiebruk och historiemedvetande 
som väsentliga i diskussionen om historieanvändandet i samhället:

• Historiebruk – är de processer då delar av det förfl utna aktiveras för att forma be 
 stämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter. 
• Historiemedvetande – är de uppfattningar av sambandet mellan dåtid, nutid och  
 framtid som styr, etableras och reproduceras i historiebruket. 

Dessa begrepp är viktiga för att förstå samspelet som uppstår mellan olika sett att se på 
det förfl utna när jag som kulturmiljöpedagog ska tillgängliggöra och kommunicera det 
kulturarv jag i min praktik arbetar med. Då står kommunikationen inte enbart i relation till 
mig eller till den genom min praktik producerade och tillgängliggjorda uppfattningen om 
kulturarvet. Kommunikationen står också i relation till den mångfald av människors olika 
referensramar, förkunskaper och uppfattningar om det förfl utna jag möter. Dvs. för att 
återknyta till Peter Aronssons begrepp, olika uppfattningar om hur historia ska brukas och 
därmed också olika former av historiemedvetandet.
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Om man uppfattar kulturmiljövårdens tvådelade perspektiv på detta sätt, så innebär det 
att jag i min kulturmiljöpedagogik inte enbart kan berätta om mina tolkningar av det 
förfl utna. Att förstå historia handlar inte bara om kunskap om det förfl utna utan också 
om kunskap om hur det förfl utna skapas och används i nuet. Jag måste försöka förstå det 
historiebruk som de jag möter är en del av och detta måste göras utifrån en uppfattning 
om vilka värden som de inblandade tillskriver användningen av det förfl utna och vad man 
anser att dessa värden har för betydelse. Jag måste också förstå det historiebruk jag själv 
är en del av, inte minst i relation till de värden som tillskrivs det institutionellt utpekade 
kulturarvet.

Men hur ska vi då kunna förstå detta tvådelade perspektiv på ett sätt som bidrar till att 
utveckla våra verksamheter? Ett sätt är att arbeta med omvärldsanalyser, och här kommer 
vi in på den nästa problematik.

Omvärldsanalys
Enkelt beskrivit kan en omvärldsanalys sägas svara på frågor om vad det är som händer i 
omvärlden och hur detta kan påverka verksamheten. Det handlar alltså om att förstå den 
omgivning man verkar i, identifi era problem, möjligheter och behov och omsätta detta i 
tankar om hur det man gör kan få effekter i förhållande till dessa behov. 

Det handlar alltså inte om att identifi era något så kallat politiskt korrekt som omvärlden 
för tillfället är intresserad av och sedan stoppa in detta som ett modeord i en redan 
befi ntlig verksamhet. Jag ska ge ett exempel på vad jag menar.

I en ganska hätsk debatt om kulturarvsbranschens framtid för några år sedan hördes många 
kritiska röster i diskussioner som handlade om kulturarv och mångkultur. Här är ett 
exempel. 

”- Mångkulturalism är inget nytt. Sverige har ju alltid varit mångkulturellt. Många svenska 
medeltidsstäder var fl erspråkiga ... och Sverige har haft fransktalande kungar. Under hela 
historien har vi haft invandring och utvandring.”

Detta användes som argument för att visa att de som i denna debatt ansåg att kulturmiljö-
vården skulle arbeta med samtidsfrågor, i detta fall mångfaldsfrågor, var ute och cyklade, 
därför att historien i sig ju alltid varit mångkulturell. Vid en hastig anblick tycks detta 
citatet verka rätt okej, men det är, menar jag, ett klockrent exempel på en bristande 
omvärldsanalys. 

Mångkultur är ett begrepp som är fångat i vår tids associationer. Det är ett begrepp som 
här och just nu handlar om saker som segregation, social utslagning, invandring, national-
stater, EU, miljonprogramsområden, främlingsfi entlighet, politik, ursprung, tolkningsfö-
reträde, globalisering etcetera. Det är svårt att tänka sig att allt det som idag förknippas 
med mångkultur skulle vara något som funnits i alla tider. Vad har exempelvis franskta-
lande kungar med miljonprogramsområden att göra? Även om kulturmöten och migration 
funnits så långt tillbaka i tiden det går att spåra, så är mångkultur ett begrepp låst i nutid 
och helt olämpligt för en beskrivning av dåtid.

Det är ett naivt historiebruk som tar sig uttryck då man hävdar att mångkultur alltid 
funnits. Naivt för att man inte tar hänsyn till den samtida politiska situationen som man 
uttalar sig i, naivt för att man inte bryr sig om att problematisera dåtidens kulturmöten till 
något annat än vår samtids mångkultur. Man trivialiserar begreppet till något i tid och rum 
så brett och allmängiltigt att det blir helt meningslöst. 
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Omvärldsanalyser handlar om att förstå den verksamhet man bedriver i förhållande till 
övriga samhället. Det handlar om att i grunden vara beredd på att tänka nytt och på allvar 
förstå relationen mellan en omvärldsanalys och formuleringar av visioner, mål, strategier 
och metoder. Det handlar inte om att ta något som är på tapeten just nu och stoppa in det 
i en befi ntlig verksamhet och sedan säga: ”Det där, det har vi alltid gjort.” Då brister man i 
omvärldsanalysen.

Livslångt lärande
I det ständigt föränderliga kunskapssamhälle vi lever i menar många att ett livslångt lä-
rande är viktigt. Från regionala tillväxtprogram till nationella mål för kulturmiljöområdet 
nämns livslångt lärande som väsentligt att arbeta med. Frågor om framtida utvecklad de-
mokrati, hållbar utveckling, tillväxt, delaktighet, konkurrenskraft och mångfald är exempel 
där livslångt lärande lyfts fram som både positivt och nödvändigt. I Nationalencyklopedin 
defi nieras begreppet som:

”… en pedagogisk term som på 1990-talet ersatte termen livslång utbildning och som 
innebär att individen är kapabel att lära sig under hela sin livstid. Livslångt lärande förut-
sätter att individen själv söker kunskap inte endast vid utbildningsinstitutioner, utan även i 
vardagslivet”

Denna defi nition kan såklart både kritiseras och breddas upp, men vad som är intressant 
och vad jag vill ta fasta på här i dag, är förskjutningen från institutionellt till individuellt 
lärande. Precis som jag tidigare pratat om det förfl utna som ett tvådelat perspektiv mellan 
det institutionellt utpekade och det personligt upplevda, ska livslångt lärandet ses i samma 
tvådelade perspektiv.

Men i en översiktlig studie av praktiska tillämpningar av begreppet inom utbildning, folk-
bildning och pedagogik har idéhistorikerna och rektorn på Malmö Högskola Lennart Olaus-
son dragit följande slutsats: 

”Det absolut dominerande intrycket är att man tagit uttrycket ”livslångt lärande” och fört 
in det i ett tämligen traditionellt sätt att tänka kring utbildning” 

Precis som jag tidigare berört vad gäller omvärldsanalyser, är det ju så att en verksamhet 
som fortsätter som den alltid gjort, men som använder nya begrepp för att beskriva det 
gamla, den tänker inte nytt. Och om det handlar om ett livslångt lärande som går från 
institutionell utbildning till ett samverkande lärandeperspektiv då måste man också försöka 
förstå vad detta innebär. 

Jag ska återigen ge er några exempel, där jag fördjupar mig i kunskap och lärande. 

Inom arkeologin har synen på lärande och kunskap diskuterats ganska livligt de senaste 
åren. Många menar att det är i arkeologins långtidsperspektiv och grundläggande humanis-
tiska perspektiv som värdena fi nns.

Från UV-verksamheten vid Riksantikvarieämbetet som publicerat en vetenskaplig program-
skrift, skrivs det:

”Svensk uppdragsarkeologi dras sedan länge – liksom all humanistisk forskning – med ett an-
gelägenhetsproblem. Hur kan man göra den arkeologiska kunskapen mer relevant i dagens 
samhälle? Uppenbarligen har det varit svårt att förmedla denna kunskap så att den känts 
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verkligt intressant utanför en liten skara fackmän. Ett alternativ för dagens uppdragsar-
keologi vore emellertid att den mycket tydligare knöt an till generella, allmänmänskliga 
teman och belyste dessa i det arkeologiska långtidsperspektivet. Uppdragsarkeologin skulle 
då kunna bli en viktig röst i det humanistiska samtalet om människans villkor i nutid och 
dåtid.”

Denna programskrift är välformulerad och bland det mest innovativa jag sett från svensk 
uppdragsarkeologi på ett tag. Och jag håller fullständigt med om formuleringarna om lång-
tidsperspektiv och allmänmänskliga teman framförda i det humanistiska samtalet. Men jag 
tror inte det räcker. Detta av två skäl:

För det första för att det förfl utna är en outtömlig källa till berättelser att ösa ur. Så gott 
som allt vad gäller mänsklig verksamhet har ju någon gång hänt. Därför kan vi i princip ösa 
ur källan och berätta vilka historier som helst, om vad som helst och i förhållande till så 
gott som allting. Därför räcker det inte att se arkeologin som en viktig röst i det humanis-
tiska samtalet om människans villkor i nutid och dåtid. Hur lovansvärt det än är och hur 
mycket jag än håller med om dessa formuleringar så räcker det helt enkelt inte. Det krävs 
mer. Det krävs motiv och det krävs ställningstagande till värderingar om varför man ur den 
där källan valt just den speciella historia som man berättar och hur man menar att det står 
i relation till de mål man satt upp för verksamheten.

För det andra tror jag inte att kunskap om det förfl utna räcker. Vill man uppnå ett lärande-
mål inom begreppet livslångt lärande måste det också till kunskap om nuet. Jag ska ge er 
ett annat exempel:

2001 publicerade Nanny Hartsmar på Lärarhögskolan i Malmö sin avhandling där hon under-
söker hur elevernas historiemedvetande formas genom historieundervisningen. Hartsmar 
visar tydligt i sin avhandling hur en övervägande faktabetonad och kronologiskt ordnad 
skolundervisning inte lyckats skapa historiemedvetna kritiskt tänkande elever som utveck-
lat en förståelse av sammanhang mellan nu, då och framtid.

Av detta kan man dra lärdomar. Om det handlar om en kulturmiljöpedagogik med nuet i 
fokus, kan den kunskap vi kommunicerar inte inriktas på att enbart berätta om tolkningar 
av det förfl utna. Kommunikationen måste också inriktas på hur kunskapen om det förfl utna 
produceras och vad detta får för betydelser och ges för värden i nuet. 

Då krävs mer som bas för det humanistiska samtalet än ett långtidsperspektiv och kunskap 
om då. Jag ska ägna ytterligare lite plats här åt att fördjupa mig i frågan om kunskap och 
lärande. Inom forskning om lärandeprocesser är uppfattningar om kunskap och lärande 
något som är väl undersökt.

Livslångt lärande är en del av de nationella målen för kulturmiljöområdet tillsammans med 
saker som historiebruk, demokratifrågor och hållbar utveckling. Merparten av det som kul-
turmiljö- och kulturarvsinstitutioner producerar just nu handlar om kunskap om då och om 
hur vi kommit fram till denna kunskap. Men livslångt lärande handlar om att förstå lärande 
och kunskap som något sammansatt. Det fi nns alltså, menar jag, en diskrepans mellan vad 
vi gör och vad vi gör anspråk på. 

Jag menar att för att kulturmiljöpedagogiken ska kunna arbeta med nuet i fokus krävs att 
man förstår det förfl utna som ett tvådelat perspektiv mellan det institutionella och det in-
dividuella, att man genom omvärldsanalyser sätter nuet i fokus och utvecklar en förståelse 
av kunskap och lärande. Det krävs alltså en förståelse av den omgivning man verkar i och 
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en förståelse av de lärandeprocesser man vill sätta igång. 

Jag tänkte att vi nu skulle kommer in på samverkan. Ni kan se detta som en tillämpad dis-
kussion av det jag hittills varit inne på, men med begreppet samverkan i fokus.  

Jag ska börja med att ge ett exempel på samverkan, hämtat från Australien. Australien är 
ett land med många olika anspråk på det förfl utna. Detta har man mött genom instiftandet 
av ”The Australian ICOMOS Burra Charter”. Burra Charter har antagits som värdeagenda för 
vägledning till vård och förvaltning av kulturarv. Det anger riktlinjer och sätter standard för 
institutionellt kulturarvs- och kulturmiljövårdsarbete. 

Denna normgivande text fokuserar på platser som kulturarv och öppnar språkligt och inne-
hållsmässigt upp för en mångfald av infallsvinklar. Den tar utgångspunkt i fornlämnings-
platser som del av en nutida kontext och benämner de som platser av kulturellt intresse, 
snarare än som av historiskt intresse. Platserna ses som viktiga eftersom de ”tillhandahål-
ler en inspirerande känsla av samhörighet med området och landskapet som en del av män-
niskors upplevelser och erfarenheter”.

Detta är intressant. Platserna och kulturmiljöerna lyfts fram som viktiga, men inte för för-
ståelsen av det förfl utna, utan för den samhörigheten med det nutida samhället och land-
skapet de kan skapa. Burra Charter sätter också standard för hur arbetet ska gå tillväga.

Burra Charter lyfter fram behovet av att involvera många i beslutsprocesser, det kan vara 
ägare till en butik, fabriksarbetare eller förvaltare av platser med speciella värden oavsett 
om dessa människor anses tillhöra ursprungsbefolkningen eller är av europeiskt ursprung. 
Framträdande är betoningen på mindre gripbara aspekter av kulturarv som exempelvis så-
dana som uttrycks i användningen av kulturarvsplatser, i associationer till platser eller i de 
betydelser som platserna har för olika individer och grupper.

Burra Charter är exempel på ett förhållningssätt som lyfter fram anspråk på det förfl utna 
som förhandlingsbara. Kulturmiljöarbetet är en del i en dynamisk arbetsprocess. Det 
förfl utna betraktas som ett arv men inte ett förutbestämt sådant, utan ett nutida ärende 
föremål för diskussion. I denna diskussion eftersträvas en mångfald av röster. Inte för 
rösternas egen skull, utan för att lyssna av argument, olika ståndpunkter, tydliggöra alter-
nativ, klarlägga anspråk och utifrån detta utveckla motiv och strategier för förvaltning och 
användning av kulturarvet. Burra Charter betonar därmed möjligheter framför skyldigheter. 
Men inte obegränsade möjligheter, utan väl underbyggda och tydligt formulerade möjlighe-
ter inom ett reglerat ansvarstagande. 

Kulturmiljöarbetet betraktas som något under ständig förhandling. Beslut och praktik kan 
inte enbart motiveras utifrån regler och föreskrifter. Ställningstaganden ska tydliggöras 
och krav på anspråk motiveras och bedömas i förhållande till en mångfald av värderingar. 
På så vis blir kulturarvsarbetet del av en pågående samtidsdiskussion och därmed värderat 
utifrån de samtidsfrågor som för tillfället känns angelägna.

Översatt till ett nordiskt kulturmiljöperspektiv skulle detta kunna handlar om att:

• aktivt leta efter samarbetspartners för att gemensamt utveckla mål och aktiviteter
• försöka engagera andra till att ta över delar av det arbete som utförs, exempelvis  
 skolan eller lokala föreningar som aktiva delar i arbetet mer än som passiva 
 mottagare av kunskap
• regelbundet utvärdera samverkan tillsammans med alla inblandade.
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Samverkan är inte det samma som samförstånd. Detta vill jag betona. Samverkan är mång-
tydighet, inte godtycklighet. Det är en väg mot pluralism, inte mot relativism.

För att uppnå samverkan fi nns det ett antal saker som man kan göra inför ett arbete:

• i en omvärldsanalys identifi era aktuella ämnen, teman och områden som arbetet  
 kan ingå i
• utarbeta strategier för hur man går in i samverkansprojekt, och lika viktigt, hur  
 man drar sig ur 
• identifi era möjliga samverkanspartners
• aktivt söka dessa
• bereda plats för och makt till dem inom det planerade arbetet

Det fi nns såklart många problem med denna typ av samverkan. Relationen mellan repre-
sentativ och deltagande demokrati, tolkningsföreträde, maktanspråk och särintressen för 
att nämna några. 

Detta leder till en framtida utmaning för en samverkande kulturmiljöpedagogik - att fi nna 
former för att utgå från människors förutsättningar utan att för den sakens skull reducera 
verksamheten till ett ensidigt bekräftande eller dekonstruerande av dessa förutsättningar. 
Hur ska olika grupper i ett samhälle hantera det förfl utna för att kunna leva tillsammans, 
acceptera olika syn på historien och olika traditionella kulturella uttryck och ändå fi nna 
mer av gemenskap och uppskattning än skillnader och ovänskap i denna samvaro? Hur ska 
kulturarvsinstitutioner kunna vara representativa samtidigt som de dels inte ska vara ex-
kluderande, dels ska leva upp till uppgiften att prioritera och skapa helhetssyn och balans 
mellan olika särintressen? 

Avslutning
Vi är experter på det kulturmiljöarbete vi praktiserar. Det är viktigt att betona. Men, det 
betyder inte att vi är experter på alla uttryck, uppfattningar, tolkningar och undersökning-
ar av det förfl utna. Det betyder inte heller att vi är experter på att formulera alla typer av 
frågor om det förfl utna som intresserar. Det är också viktigt att betona. Den danska histori-
kern Bernard Jensen (1997) har skrivit följande om ämnet historia, som lätt kan översättas 
till alla de ämnen som ryms inom kulturmiljöpedagogiken:

”I vardagslivet fi nns ständigt ett samspel mellan dåtidstolkning, samtidsanalys och fram-
tidsförväntan. Man förlorar lätt förståelsen för detta samspel om ens utgångspunkt är det 
traditionella historiebegreppet, det vill säga om man förstår historia som dåtid och histori-
ker som specialister på det förgångna. I så fall blir snart den fackhistoriska medvetandefor-
men allenarådande måttstock och norm.” 

Kulturmiljöpedagogiken som institutionellt kulturarvsarbete måste förhålla sig till det fak-
tum att den är en del av de värderingar som individer, grupper och samhället i stort till-
skriver det förfl utna i olika sammanhang. Detta ställer krav på ett ansvar att ha koll på vad 
som sägs och i vilka sammanhang det görs. Ett sätt att ta detta ansvar är att öppna upp 
institutionerna och sätta verksamheten i relation till annat än institutionen i sig själva. 

Detta är såklart inte enkelt. Men det är inte heller svårt. Kulturmiljöpedagogiken i dag är 
till stora delar inriktad på att förklara hur nuet kommit till genom en räcka av händelser i 
det förfl utna – orsak och verkan. Men kulturmiljöpedagogiken är mer sällan inriktad på att 
också diskutera hur berättelser om då påverkar nu, alltså inte orsak – verkan utan konse-
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kvens, dvs. hur vi gör det förfl utna meningsfullt nu och hur vi med hjälp av historien skapar 
våra liv. 

Jag menar att, om vi kan hantera ett tvådelat perspektiv på det förfl utna, om vi kan arbe-
ta med omvärldsanalyser för att försöka förstå den samtid vi verkar i och om vi kan arbeta 
med livslångt lärande och samskapande, då kan vi också ställa kloka frågor som orienterar 
oss i samtiden och vi kan också förstå att olika frågor är kloka utifrån olika perspektiv och 
därför ger olika svar och därmed olika förhållningssätt till hur man tillskriver det förfl utna 
mening i nuet. Och, om vi kan göra detta då tror jag också vi kan få se en stark framtida 
kulturmiljöpedagogik med nuet i fokus.
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KEYNOTES

Torsdag den 21. februar 2008

(Anden dag)
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Kulturarvspædagogik 2.0

Charlotte S H Jensen, Nationalmuseet

Förord: Charlotte S H Jensen är 2007 års vinnare av NCK:s pris. En del av priset består av 
att komma som föreläsare på NCK:s vårkonferens. Charlotte arbetar idag som 
webbredaktör på Nationalmuseet i Köpenhamn och besitter en spetskompetens inom 
webbproduktion. I hennes tal utgick Charlotte från ett framtidssenario där det 
informationsteknologiska samhället utvecklats mer.
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I de seneste uger har jeg forberedt min afgang fra mit arbejde og afsluttet forskellige 
projekter. Jeg vil ikke afsløre præcist, hvor jeg arbejder til den tid - men det er indenfor 
kulturarvsmissionen. 

Jeg har bl.a. færdiggjort kommentarer på et formidlingsprojekt, som en gruppe 
efterkommere af thailandske ”postordre-brude” har lavet, og som er implementeret i en 
lang række - både danske og thailandske – institutioner og digitale kulturarvssteder. Og 
jeg har holdt nogle genealogisk focuserede foredrag om emnet sammen med en thailandsk 
kollega i Bangkok. De er blevet streamet i et par fysiske kursuslokaler men også 3 virtuelle 
verdener, som abonnerer på digicasts fra min arbejdsplads.

Jeg har naturligvis sat min metaavatar til at vise min ændrede status efter at jeg går på 
pension.  Man vil - straks i morgen tidlig - kunne se mine nye kontaktoplysninger hvor ar-
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bejdskontakten er fjernet. Det vil sige, at ændringen slår igennem i morgen tidlig i alle de 
netværker og steder, hvor jeg deltager. Det gælder det almindelige ”fl ade” internet men 
også 3D nettet og de lydgrupper som jeg deltager i. Alle, der abonnerer på mig, vil få en 
besked, enten skriftligt eller som talebesked, alt efter hvad de har valgt.  Ændringen slår 
naturligvis også igennem på nyere digitale produkter, som jeg har signeret med mit åbne 
ID.

Venlige mennesker har givet mig en meget fl ot gave. For 20 år siden ville det måske have 
været et festskrift - med bidrag af gode, nordiske venner og kollegaer. Det er det på sin 
vis også i dag. Jeg har fået mit eget kulturspor gennem Norden. Med brug af de nationale 
databaser har rare mennesker lavet en mash-up bestående af lyd, billeder, tekst og fi lm 
som afspejler mine særlige interesser. Jeg har godt haft en mistanke om, at der var noget 
i gære - for noget tid siden bemærkede jeg nemlig, at der tilsyneladende var kommet et 
lukket arbejdsrum på ét af netværksiterne.

Jeg fi k min gave allerede i morges som en pakke, jeg kunne vælge at pakke ud til pc, 
teleenhed eller digipod. Alle de genstande og tekster som er samlet er knyttet op på gps. 
Jeg kan vælge at pakke det ud som en samlet fortælling jeg kan læse eller høre, men jeg 
kan også bruge den med gps - på en måde har jeg altid en kulturguide med mig, hvorend 
jeg går og står. Sammensat efter præcis mine interesser, folklore, genealogi og 
kulturarvspædagogik. Jeg blev naturligvis meget glad for gaven - men ikke mindre for, at 
den også ligger offentligt tilgængeligt som et spor på fl ere af de store kultursteder. 
Selvom jeg dårligt har nået at pakke den ud selv var det skønt at opdage, at den allerede 
var blevet downloadet af andre 104 gange, næsten lige så mange havde føjet den til deres 
startprofi ler på PC og andre enheder - og der var 52, som havde kommenteret og lagt 
brugertags ind. 

Forhåbentlig vil den vokse i fremtiden og blive til fornøjelse for mange andre end mig selv.
Det er i hvertfald sandt at nettet i stadig stigende grad er dét sted, hvor vi henter vore 
informationer om verden, dyrker vore interesser, fi nder ligesindede og orienterer os om 
emner, som vi fi nder interessante.

Tidligere var plakater på bibliotekerne, aviser etc. også væsentlige informationskilder, men 
de er ikke så sprudlende og vandfyldte som de har været. Den unge (dvs. 25 år og under) 
europæer bruger i dag ca. 2 timer om ugen på at læse (inklusiv aviser) men er online i 6 
timer. 20 millioner amerikanske børn mellem tre og 17 år vil være brugere af en virtuel 
verden i år 2011, konkluderer en rapport fra eMarketer.com, som citeres i den danske 
it-avis Computerworld. Analysefi rmaet Gartner anslår, at ca. 80% af dagens internetbrugere 
også vil have en avatar i en virtuel verden ved udgangen af 2011. 
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På det gammeldags internet var hjemmesiden eller websiten essentiel. Det var der folk 
med en interesse i det emne som en institution/forening etc. beskæftiger sig med kunne 
gå hen og læse mere. Det handlede om at strukturere information hierakisk, 
hensigtsmæssigt så brugeren kunne klikke sig frem til det og at focusere på den ydelse, 
som er éns institutions kerneområde.

Hovedsiten var i front måske en mikrosite: særlige målgrupper/emner eller en kombination 
af emner/segmenter. Sådan gjorde alle, institutioner, foreninger, private etc.

Men alt det er ved at ændre sig – nu er vi i web 2.0 æraen. Det stiller nye krav til hvad vi 
vil digitalt og hvad brugerne forventer.

2.0 som udtryk blev skabt af forlægger, webteoretiker og blogger Tim O`Reilly i efteråret 
2005. Han opdagede at nettet nu var ved at ændre sig og blive noget nyt, der var tale om 
en kvalitativ ændring. Det var ved i stadigt højere grad at blive et socialt sted som bygger 
på samarbejde

Og for kun ganske kort tid siden sagde Tim Berners-Lee, en af ”The founding fathers” af 
dagens internet, at nettet først nu var begyndt at blive til dét som han egentlig havde 
tænkt sig at det skulle være: ”only now is the net beginning to meet the challenges and 
expectations that he had, when the web was invented”. Han har også været kritisk om-
kring hypen og den mulige ”bubble 2.0”, men alligevel er dette hvad han stort set sagde i 
august 2005 til BBC, da O´Reilly sad og defi nerede web 2.0:

”The idea was that anybody who used the web would have a space where they could write 
and so the fi rst browser was an editor, it was a writer as well as a reader. Every person who 
used the web had the ability to write something. It was very easy to make a new web page 
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and comment on what somebody else had written, which is very much what blogging is 
about.”

Og han fortsætter:
”When you write a blog, you don’t write complicated hypertext, you just write text, so I’m 
very, very happy to see that now it’s gone in the direction of becoming more of a creative 
medium.”

Så hvad er eksempler på dette 2.0 fænomen, hvordan ytrer det sig i praksis?

Berners-Lee sagde det på denne måde:

”Web 1.0 was all about connecting people. It was an interactive space, and I think Web 
2.0 is of course a piece of jargon, nobody even knows what it means. If Web 2.0 for you is 
blogs and wikis, then that is people to people. But that was what the Web was supposed to 
be all along ”

Hvis 1.0 handlede om at forbinde folk, så er 2.0 om at samarbejde og udvikle i fællesskab. 
Så selvom det allerede er lidt forlæteret visse steder bruger jeg 2.0 begrebet til at be-
skrive dette nye, kollaborative net. 

Wikipedia…

Der er andre karakteristika, fx det øge focus på SEO (fx ægte urler, gøre indhold synligt for 
søgemaskiner). Syndikere, lade andre bruge dit indhold og selv bruge andres. Folksonomier 
i stedet for kategoriseringer som er fagligt baserede og kræver fagkundskab. Netop dette 
med at bruge folksonomier og dele/udvikle metadata sammen med brugerne er måske det 
mest chokerende?

Design: i 1.0 var det vigtigt at layout var at organisere information (mange corporate 
sites). I dag i 2.0 æraen handler design om at skabe en ramme for kommunikation og social 
adfærd på nettet.

For dem der har taget 2.0 kulturen til sig er nettet ikke kun et sted – eller det er ét net, 
men med mange stder. Fra f.eks at have ”en hjemmeside” er der fl ere og fl ere der 
tilmelder sig sociale tjenester, som lade dem networke. Nogle af de hurtigst voksende sites 
er LinkedIn og Facebook. 

- Du har dit CV og professionelle kontakter på linkedin
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- Hvis du er ung og til musik har du en My Space profi l
- Hvis du vil dele videoer gør du det på YouTube
- Vil du dele og kommentere fotos er der fl ickr og picasa
- Powerpointpræsentationerne lægger vi på slideshare
…og på Facebook og plaxo kan vi connecte med venner, familie og faglige netværk.

Og så har man jo også lige sin blog, og måske fællesblogger man med andre der har samme 
faglighed eller interesser som én selv. Måske både på dansk og udenlandsk?

Der er debat om fænomenerne og der tales om en netværkstræthed blandt nogle af de 
fi rst-movers der var hurtigt fremme i skoene og oprettede konti alle disse steder og det 
debatteres ivrigt om de forskellige steder vil segmenteres (ligesom vi f.eks. ser det på 
magasinområdet, hvor der er plads til de utroligste special- og niche produkter), om folk 
vil blive trætte af det igen, om nogle sites vil stå tilbage med ”døde profi ler” eller om det 
hele mon bliver samlet i Googles OpenSocial.

Èt tror jeg ihvertfald er sikkert, vi vil ikke holde op med at være sociale og kommunikere. 
Og når den enkelte er synlig mange forskellige steder, hvorfor skulle det så være 
anderledes for en institution eller en faglig retning?

Når så jeg – brugeren –har fundet noget jeg synes om, så sørger jeg for at kunne holde mig 
i kontakt med det gode sted, som jeg har fundet. Jeg lægger feedet i min reader, 
abonnerer vi mail eller putter det i min Google, så jeg med det samme kan se, om der er 
noget spændende næste gang jeg skal søge på nettet. Og det skal jeg jo ofte.

På den måde kan jeg skabe min eget digitale ”avis”, der kun handler om de ting, som 
interesserer netop mig og plukket fra de medier og steder, som jeg godt kan lide. Hvis jeg 
er en 2-0´er vil jeg også gerne hente inspiration på sites som mine fagfæller og kollegaer 
bruger, selvfølgelig især dem, der har sammenfaldende interesser (forskningsprofi l) som 
jeg selv. Så jeg vil ikke bare lægge den til favoritter i min browser, jeg vil skabe et socialt 
bogmærke på del.icio.us, digg eller en anden tjeneste som jeg bruger. På den måde kan 
mine ”venner” også se og bruge de samme steder. 

Så én af udfordringerne for kulturarven er at komme i spil de steder, og på de måder som 
den moderne webbruger forventer.
Så brugeren der har interesse for kulturarv har meget anderledes forventninger til de 
digitale muligheder i dag i.f.t. hvordan situationen var for blot få år siden. Den nye sociale 
web sætter nye standarder for alle kulturarvsinstitutioner, i stedet for blot at forvente at 
møde en fortolkende og forklarende ekspert der formidler, forventer brugeren at formid-
ling er en proces hun/han kan deltage i, en personlig og åben dialog

Nogle institutioner etc. er allerede gået i gang med denne proces. F.eks. har National 
Archives i UK arbejdet med at knytte en wiki til deres registratur og en site som Ellis Island 
lader brugerne skrive til når de har fundet en emigrantforfader/moder på websiten.

For få år siden var interaktion og kommunikation tit det samme som at man kunne udfylde 
en formular, bestille bøger, udfylde et spørgeskema etc. men i dag kan det også indbefatte 
at brugerne deler personlige erfaringer og oplevelser som er en del af den viden som de 
har tilegnet sig gennem liv og erfaringer (eksempel: drengen med brillerne).
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Om den bedste ting:

Udstillinger – debatter – alternativ navigation – ikke nogen ”designet” forside, blev brugt 
som et ægte community. Især efter at der var annonceret på arto.

Kokkepigens blog – jeg kunne også nævne forskellige mashups – bl.a. DFS-mashuppen om 
ungdomshuset.

LOFO2 – Hillerød historie netop lanceret – brugere kan interagere, kommentere etc. 
omkring lokal kultur.

LOFO2 – Hillerød historie netop lanceret – brugere kan interagere, kommentere etc. 
omkring lokal kultur.
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- Add to the catalogue
- Documents online – transkribering
- Placere info om arkivalier ”andre steder”
- Opdatere vejledninger om specifi kke emner

LOFO2 – Hillerød historie netop lanceret – brugere kan interagere, kommentere etc. 
omkring lokal kultur, og jeg kunne nævne de mange wikis, som er under udvikling. Den 
norske lokalhistorie-wiki, som skabes af Norsk Lokalhistorisk Institut og hvor læg og lærd 
skriver i fællesskab er et andet.

Den eksisterende og kommende generation af webbrugere vil næppe lade os beholde 
kontrollen, sådan som vi har haft den hidtid. Fordi vi – som institutioner etc. - lå inde med 
materialet, var det os der kunne fortolke og formidle det. Det var det man kunne kalde 
”Jeopardy-modellen” – Det er jer der har spørgsmålene og mig der har svaret. 

Efterhånden som mere og mere bliver tilgængeligt på nettet – og brugerne kræver stadigt 
mere og mere adgang – kan fortolkningsmonopolet ikke opretholdes. Der er mange andre 
end kulturarvsinstitutioner – der har adgang til materiale, kan lægge ting på nettet og 
skrive om dem. Vi kan ikke kontrollere det, vi kan heller ikke kontrollere hvilke sider, der 
ses mest, linkes mest til etc. og dermed kommer højt i søgemaskiner fordi de er ”mest 
interessant” for brugerne. Vi kan kun konkurrere på lige fod med alle andre. Rigtigt 
interessant bliver det, når de sociale aspekter også begynder at gøre sig gældende på 
f.eks. søgefronten med Wikiasearch og når det semantiske web for alvor udvikles. Altså … 
f.eks. den intelligente browser og det intelligente net, som kender dig, dine interesser og 
dine søgninger og målretter resultaterne derefter. Spørgsmålet om, hvem der er 
”autoritativ” får nogle helt nye svar.

Det er en ideologisk udfordring, fordi der bliver et andet og mere ligestillet forhold 
mellem bruger og producent. Fordi brugeren også bliver producent, og det er en uvant 
– måske ligefrem lidt truende situation. For hvad nu hvis anvendelsen af brugerproduceret 
indhold fører til, at der står noget forkert på vores websites? Personligt er jeg selvfølgelig 
også bekymret, men ikke mere end at det kan overvindes. Medier og biblioteker har længe 
brugt brugergeneret indhold, og det har ikke betydet at bibliotekernes troværdighed er 
forringet. 

I stedet for at være bange for disse teknologier bør vi prøve at arbejde med dem og f.eks. 
rate brugere som man ser på mange sites.
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Er det en fagmand eller en amatør, som udtaler et eller andet? Er det én som har været i 
en gruppe længe, eller er vedkommende lige kommet til, etc. Vi må også stole på, at det 
er få brugere som med vilje vil skrive noget forkert eller vrøvlet – og vi må stole på, at 
brugere anvender deres sunde fornuft når de bruger det brugergenererede indhold.

Vi har ikke kontrollen og får den nok heller aldrig igen – ihvertfald ikke mere end den ira-
kiske informationsminister…

Efter min mening har arkiver – på arkivinstitutioner såvel som på museer – det er arkivet 
som begreb – et enormt potentiale i dagens 2.0 kultur. 

Et af elementerne i 2.0 er også dét, som er blevet kaldt ”den lande hale”. Det åbner op for 
mange smalle, nicheprægede brugsscenarier og lever på denne måde godt op til dét 
scenarie, der er blevet defi neret som ”The Long Tail”. Chris Anderson skrev i artiklen ”The 
Long Tail” i magasinet Wired i 2004 om hvordan fremtidens marked vil ændre sig. Hans 
tese er, at meget forbrug vil falde på og være drevet af nicheprodukter, som den enkelte 
føler sig særligt tiltrukket af (unikt for forbrugeren) på bekostning af produkter som ”alle” 
vil have. Det mener han, fører til at sociale netværk, anbefalinger og virale former bliver 
drivende i markedsføringen.
 
I bogen forklarer han hvordan billig markedsføring og transport skaber stor afsætning for 
snævre varer og tjenesteydelser, der ved den sammenlagte tyngde af en hel branche kan 
gå hen og konkurrere med de store masseudbydere af standardprodukter. Denne branche 
kunne være kulturarvsinstititutionerne…. Her kunne 2.0 handle om at tilfredsstille det 
individuelle – specialiserede og unikke – behov.

Den japanske VP Joi Ito for international & mobilty i Tecnorati har udtrykt det sådan her: 
”One of the central themes of Web 2.0 is the ability for users to control their own data and 
the ability for people to share and remix. In this context, many, if not most good Web 2.0 
services allow users to download, link and reuse all if not a substantial part of the content 
they work on.”   At dele, remixe og skabe nye sammenhænge og kontekstualiseringer er, 
hvad brugere af kulturarvsinstitutioner har gjort i uendeligt mange år. 
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Efter min mening har arkiver – på arkivinstitutioner såvel som på museer – det er arkivet 
som begreb – et enormt potentiale i dagens 2.0 kultur. Det åbner op for mange smalle, 
nicheprægede brugsscenarer og lever på denne måde godt op til dét scenarie, der er 
blevet defi neret som ”The Long Tail”. 

Èn af de kulturarvswebsites som måske bedst illustrerer, hvad der kan ske når mangeartede 
og dedikerede brugere fi nder sammen omkring et synliggjort materiale er den britiske site 
Moving Here, som var 2.0 før det overhovedet blev opfundet. 

Personligt tvivler jeg ikke meget på, at fremtidens kulturarvswebsites bliver sites, hvor 
knapper med ord som ”kommenter” ”send mit bidrag” og ”upload” vil være væsentlige. Og 
jeg mistænker, at denne måde at arbejde på også vil slå igennem analogt. Vi har allerede 
set den første 2.0 udstilling i Danmark, hvor kunstmuseet Trapholt lod brugerne skabe 
indholdet i en udstilling om stole ved at kommentere og interagere med de ting, som 
museet havde stillet frem.

Måske er gensidig dialog et bedre redskab end den traditionelle formidling, der har en 
afsender og en modtager. En afsender som har en viden – der er for vanskelig eller 
omfattende for modtageren at forholde sig til uden fi lter. Formidlingen fortolker og letter 
adgangen til den viden, som afsenderen gerne vil give videre. Men modtageren behøver 
ikke nødvendigvis at forholde sig andet end ….som modtager. I dialogen er der derimod to 
ligeværdigt deltagende parter – men selvfølgelig med forskellige forudsætninger. Dialogen 
giver både ”formidleren” og ”modtageren” bredere roller – men uden at fritage nogen af 
parterne for at forholde sig aktivt til den anden. Forklaring og fortolkning er også en del af 
en meningsfyldt dialog.

Læring er stærkere end be-læring.

Hvordan kan kulturarven og de ressourcer og kompetencer som arbejdet med den giver i 
højere grad blive synliggjort – brugt – og dermed endnu mere synlig. Det er svært at svare 
helt klippefast på, men det virker som om der er ved at ske noget temmelig afgørende:

Kombinationen af tilgængeliggørelse og formidling sætter i sammenhæng med brugerind-
dragelse en helt ny dagsorden, hvor dialog bliver et af nøglebegreberne.
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Kreativitet - En inre kraft!

Kajsa-Tuva Werner, Jamtli

Som Konstpedagog jobbar jag med ett lärande som handlar om att förmedla en upplevelse. 
Såklart handlar det om ett konkret lärande också att ge kunskap om konsthistorian och 
konstnärerna. Men det handlar i synnerhet om att förmedla en upplevelse och att fördjupa 
den kreativa processen hos betraktarna. Det är där det stora jobbet ligger, anser jag

Att titta på konst handlar om att spegla sin inre värld, såsom när vi läser poesi eller lyssnar 
på musik. Det handlar om känslor och vad som väcks i oss, blir vi berörda eller blir vi inte 
berörda? Varför blir vi berörda? Påminner det oss om något utifrån mitt eget liv?

För mig handlar konstpedagogik om frågandets konst, dvs att ställa de rätta frågorna så 
att jag ger utrymme för betraktaren att hitta svaren i sig själva och att hitta lusten att få 
veta mer…  Genom att ge det utrymmet väcker jag förhoppningsvis också lusten att fi nna 
svaren.

Skulle jag bara berätta om fakta kring konsten låser jag betraktaren att uppleva sina egna 
känslor och uppfattningar om de hon upplever i konsten såklart kan det vara bra att ta 
egna ex för att få betraktaren att komma igång med sin egen process.

Mitt syfte är att eleverna ska ha varit i kontakt med sig själva och en inre upplevelse när 
de går från utställningen. Jag vill att de ska fi nna sin lust och inre kreativitet att tänka 
fritt.

Barn är inte konstnärer. Men de är experter på att ha idéer och de vågar ofta försöka för-
verkliga dem och i det kan vi också uppmuntra dem. De har ofta ett naturligt förhållande 
till sin kreativitet som de använder i sina fria lekar och sitt skapande som kan handla om 
annat än att skapa konstnärligt.

Många konstnärer har en gedigen utbildning och en yrkesstolthet. Bara för att man är 
kreativ så innebär det inte att man är konstnär. Om jag som konstpedagog lyckas väcka 
barns och ungdomars kreativa förmåga att se på konst så tror jag att det kan hjälpa dem 
som människor senare i livet.

Jag tänker nu förklara hur vi kan jobba med denna typ av lärande. Tänk att jag spelar 
musik för dig. Jag spelar ett stycke med arian Maria Callas från en av Puccinis operor. 
Innan jag spelar stycket ger jag dig följande frågeställning;
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”Vad känner du när du inser att detta stycke handlar om dig?” För det handlar om dig, du 
hör det, och upplever det på ditt sätt. Beroende på vem du är, hur du mår, vad du 
associerar musiken till känner du något, alltså handlar det faktiskt om dig!

På samma sätt kan jag som konstpedagog jobba med bilder och målningar. Publiken får 
betrakta bilderna och berätta vad som händer med dem när de inser att bilden faktiskt 
handlar om dem. Allt som vi upplever handlar i slutändan om oss själva, beroende på vilka 
vi är och vad vi har för erfarenheter tar vi in omvärlden och upplevelser efter det.

Norrlands Guld
Jag tänker nu berätta om ett konkret exempel hur jag har jobbat på detta sätt på Jamtli.

I höstas hade vi en konstutställning på Jamtli, Norrlänskt guld. Fyra Norrlandskonstnärer 
möttes, Helmer Osslund, Leander Engström, samt samtidskonstnärerna Anna Nordenskiöld 
och Mattias Olofsson. 

Jag hade en längtan att försöka fördjupa elevernas konstupplevelse så mycket som möjligt 
och även att det skulle få plats och utrymme för att vara i sin egen kreativitet.

I utställningen byggde vi tre olika känslorum som användes efter vi betraktat och pratat om 
konsten. Jag kallar det känslorum och det gör jag för att jag hade en vision att det skulle 
bli tre arbetsrum eller tillfälliga ateljéer som skulle knyta ihop utställningen och innehålla 
en stämning som man skulle kunna känna igen från utställningen.

När vi tittar på konst kan vi komma i kontakt med alla möjliga olika känslor, ex; glädje, 
sorg, frihet, lycka, ilska, förvåning, irritation, likgiltighet, vemod, längtan, tröst, 
ändlöshet, ensamhet osv.

Vi hade som sagt tre ”rum” så jag jobbade efter tre känsloteman, energi i ett rum, vemod 
i ett annat och frihet i det tredje. Detta kändes som att det skulle kunna vara tre möjliga 
känslor som man skulle kunna komma i kontakt med genom det Norrländska guldet. För 
att få till dessa miljöer jobbade vi med ljussättning, musik, färger och andra detaljer som 
skulle kunna förstärka känslorna.

Vi började med en konstrunda där vi dels berättade konkret om konstnärerna och målning-
arna men samtidigt lät det fi nnas ett utrymme där vi pratade fritt om det vi såg och fram-
för allt kände. Det är där frågandets konst kommer in, vad händer i dig när du ser detta 
verk, på vilket sätt skulle den kunna handla om dig…? Vi hade 1,5 timmes visningar. 45 
minuter ägnade vi till att betrakta målningarna och sedan 45 min i rummen.

Efter konstrundan gick vi alltså till dessa rum där vi jobbade med den egna kreativa 
processen. Där fanns utrymme för att måla, jobba med lera, skriva, lyssna på musik eller 
att bara få vara med sina tankar.

Vi hade både barn och vuxen grupper, samma pedagogik fungerade med 4 åringar och 80 
åringar.

På Jullovet hade jag en familjevisning, 39 personer där åldersspannet var 4-80 år och det 
var mycket intressant, där barnen i sin direkthet lyfte den äldre generationen. Det var 
fantastiskt att se hur barnen smittade de vuxna att se så ”direkt” och inte överanalyserat 
på konsten.
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Otto Neurath – Educational Concepts 

of the Progressivists in Vienna of the 

1920s and Museum Work

Hadwig Kräutler, Belvedere Museum
 
This paper treats the museum and exhibition work of Otto Neurath (1882–1945), 
giving special regard to educational concepts and work for specifi c target groups.1 
Otto Neurath, best known as a philosopher and for his work with pictorial statistics  
and ISOTYPE (International System of Typographic Picture Education), was also the 
founder/director of the Social and Economy Museum (SEM) in Vienna (1925–1934). 
Material evidence for Otto Neurath’s museum and exhibtion work is scarce. 
Neurath had to leave Austria in 1934 – settled in Holland –  and had to fl ee again in 
1940, this time to England, twice disrupting continuities and networks.2

Obviously, this article relates to a communication-culture and a museum world 
different from our own, which has met elcetronic communication, internet 
surfaces and virtuality. This report takes us approxemately 80 years back in 
history, into the so-called ‘Red Vienna’. It takes us from today’s postmodern world 
to the threshold of modernity, from the infl uences of the famous ‘turn of the 
century Vienna’ with new experiences such as world exhibitions, cinema, or the 
department store. Vienna then was the fi fth largest city in the world. The artistic, 
philosophical and medical advances of that time are recognised globally, but that it 
was also the place for new museum thinking, still revolutionary today, has not been 
widely appreciated.
Features and ideas found in Neurath’s educational work seem prescient of 
constructivist educational theory and of fi ndings of more recent museum and 
audience studies. Notions which Neurath developed and employed in relation 
to museums and exhibitions, have the potential to be of great interest for 
1  Otto Neurath (1882, Vienna/Austria – 1945, Oxford/UK) was a philosopher, sociologist, political economist, histo-
rian. This article is an internet-version of a paper given on February 21st, at the NCK-2008-Conference in Östersund, Sweden. 
It  describes specifi c features of Otto Neurath’s museum and exhibition work, the subject of the author’s doctoral thesis ‘Otto 
Neurath – Museum and Exhibition Work: Spaces (Designed) for Communication’ (forthcoming). 
2  For the presentation delivered at the NCK-2008-Conference I made use of photographic and other documen-
tary material of the Otto and Marie Neurath Isotype-Collection, The University of Reading, UK, which, to my knowledge 
houses the richest holding of Neurath-materials. These materials are referenced here as Isotype-Collection. Some images and 
information are available on the internet: http://www.telepolis.de/deutsch/special/med/13678/1.html; http://www.fulltable.
com/iso/; http://newdeal.feri.org/survey/37025.htm
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contemporary museum thinkers. 

Neurath’s work was infl uenced by ‘Vienna Circle’ philosophy, by his concerns 
as a social democrat, and by the political and ideological programme of the 
progressivists3 in the ‘New Vienna’. Before and parallel to his many and diverse 
occupations, Otto Neurath was a teacher and, fundamentally in all occupations, 
a communicator and practical ‘Utopian’. As such Neurath did use museums 
and exhibitions, all in all over a period of about 25 years of practical work. He 
considered museums and exhibitions to be social tools for learning, communication 
and enfranchisement. Neurath also critically refl ected his ‘tools’ to improve, 
adapt and serve various circumstances. He introduced mechanisms to evaluate, 
plan and to work more effectively. Later in his life, Neurath envisaged a universal 
educational network based on visual communication, in which museums and 
exhibitions, along with schools, libraries, and other organisations, would feature 
prominently.

In recent years there has been a renewed interest in the work of Otto Neurath in 
areas as various as political economy, fi ne art, design, philosophy, cultural theory 
and urban studies. This article describes Neurath’s ideas and projects connected 
to questions of museums and exhibitions as means for learning, also in relation 
to working with specifi c target groups of potential museum users. This work area 
integrated Neurath’s diverging interests, the problems of philosophy, of the social 
sciences, of politics, and visual education.

In our time, the early 21st century, new terms and theories have appeared for 
museum and exhibition work, changes in vocabulary and in approaches, evidenced 
in a wealth of literature and materials produced. Today we employ concepts such 
as design and production of interactive and immersive experiences, engaging 
systems,  consulting, programming, inclusion and integration, exhibit technologies, 
systems expertise. We extend the visitor experience beyond the physical exhibition 
space and have begun to offer continued communication in other media, also 
on the Web. Concepts, sometimes in new disguise, seem to restate notions and 
methods ‘already there’ in Otto Neurath’s work. I will give examples of this work  
–  based on Neurath’s and the progressivists’ educational notions   –   with such 
more contemporary trends in mind, and highlight some features.

The socio-political setting in the Red Vienna constitutes one of the features 
decisive for the success of Neurath’s work with museums and exhibitions, the 
common background, the concept of ‘Bildung’ – education/learning/formation  –   
as prevalent, then and there. Some  practical examples and concrete measures as 
were developed for different target groups by Neurath and the museum team are 
described in this article. With some examples we move away from Vienna, as the 
continuation of work after 1934 also meant consolidation of Neurath’s concepts. 

The  New Vienna –  background for Neurath and his team’s work

Vienna, in the 1920s, a city of 2 million, was enjoying the legacy of Habsburg 
rule and culture. However, the ethnically diverse, industrial and urban capital 
of so-called Rest-Austria was simultaneously burdened by confl icts arising from 
the enormous social inequalities existing side by side, with a high level of 
unemployment, poor schooling, health and housing problems for the majority of its 
3  Cf. Hein 1975; 1996: 43; Kaldewei 1990: 382–535. For a thorough presentation of the socio-poltical background 
to Neurath’s work see Gruber 1991.
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population.4  

The social-democrats, in power for a decade and a half in this metropolis, 
carried out effective political programmes to counter these problems and to 
further societal development, based on the defi nite goal to improve living 
conditions and on the aim to organise life democratically. The common basic 
conviction in progressivist New Vienna was that humanity’s progress can only be 
sought by providing wide-reaching general education. Central in this sense were 
concepts proposed by Austro-Marxism.5 Such concepts, also refl ected in Neurath’s 
writings6, were: Access to and organisation of education and information must be 
democratic;7 complex and complicated issues can be presented and explained;8 
participants to programmes – such as museum users – must be accepted as equal 
partners, worthy of empathy and attention;9 verifi able rationality is preferable to 
priest-like mysticism.10  

The programmes included revolutionary concepts for education and learning, 
lifelong, empowering. Education was seen as the future of democracy, not 
politics.11 For this, a variety of means were developed as the necessary 
prerequisits, with infrastructure and information in place. Diverse media and tools 
were used: schools, organisations for workers’ education, adult education, the 
people’s university, kindergarten, as well as leisure establishments.  Among those 
engaged there were members of the left wing of the Vienna Circle,12 and others, 
such as Carl Popper, Ludwig Wittgenstein, or Alfred Adler, a former collaborator 
of Sigmund Freud who led the psychological counselling unit for schools. These 
Viennese ‘think tank’ leaders were convinced that consequential social integration 
of institutions and knowledge are necessary. This was no ‘tired’ philosophy – not at 
all – with the apparent challenge of changing times, it inspired leaders and moved 
society, and provided an effective learning community. 

The use of books and reading by all age groups were encouraged – reading was 
seen as one of the important tools for gaining information – a network of workers 
libraries made clear that pertinent reading matter was provided. School was seen 
as an integral part of life which concerned society as a whole, a place and process 
which children should enjoy, and which they should shape together with parents 
and teachers. The then newly introduced school (system) was democratic in 
structures and methods, separated from the church. There was no segregation at 
age 10, so-called ‘vitalised’ learning was preferred (work school, practical project-
learning, interdisciplinarity, team work, self-directed, discovery learning, trips and 
outings to give opportunity for observation of real situations, and for reporting).

4  Formerly the capital and center of the Austro-Hungarian and second largest European realm with 50 million 
inhabitants, Vienna in 1918 found itself as the Easternmost outpost of a tiny state of 8 million. It had become the refuge for 
all civil servants and military personnel, the bureaucracy and administration of the former Habsburg Empire, and for all those 
specifi cally fearing to lose links with the remaining, the German speaking part, today’s Austria.
5  This term refers to marxist theory applied in an Austrian/Viennese historical context and in the tolerant tradition of 
Viennese theory of science context, attributed to the infl uence of fi gures such as Ernst Mach.
6  Most of Otto Neurath’s writings on museum and exhibition work, are found in Neurath, O. (1991), Gesammelte 
Bildpädagogische Schriften. This collection of writings on visual education is referenced here as, GBS: followed by a pagina-
tion, with translations by the author.
7  GBS: 78–84.
8  GBS: 403–7.
9  GBS: 40–50; 51–6.
10  GBS: 2, 256.
11  Cartwright et al. (1998: 57) refer to this as Max Adler’s dictum.
12  Cf.  Uebel 1998: 418.
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The pedagogical impetus brought democracy for the school system in the 
New Vienna, new curriculum-developments and teaching methods, as well as 
new materials. Among these newly introduced measures were schoolbooks for 
youngsters (10 – 14) and exhibitions, both produced by or in cooperation with the 
SEM, Otto Neurath’s museum. These were meant to provide factual information 
for the readers/ the users about their place and rights in their own social 
surroundings, i.e. in the municipality of Vienna. Neurath’s museum and exhibition 
work was an integral part of these innovations, and started with the clear goal 
of communicating specifi c and useful content. The exhibition programme of 
Neurath’s museum concerned housing, hygiene and health, social and economic 
development, new topics for many in 1928. Vienna, as other big cities, was plagued 
with a lack of housing, veneral disease, tuberculosis, and poverty. Going to the 
gynaecologist, for example, was not an ‘everyday normal’ thing to do, such very 
practical issues – although of  highest importance – were (not known) not talked 
about, were mostly taboo. Therefore, to see the problems and the processes in 
exhibitions, as for example in the environment “At the Gynaecologist” (a life size, 
1:1, exhibition installation), to be able to acquaint before actually being there, 
to have a chance to move around, inspect and even talk about the situations 
encountered, brought information, empowerment and liberation!

After some fi ve years of practical museum work, Neurath and his SEM-team had 
arrived at a complex concept and set of rules, the so-called ‘Vienna Method/
Isotype’ of exhibition design, for providing communicatory spaces  –  settings, 
where themes could be freely explored and developed by the exhibition users.

What was it that made Neurath produce such tools?
Otto Neurath, the experienced teacher, had evaluated, compared and described 
the potential of different societal tools for education and learning. Exhibitions and 
museums, in his opinion, were amongst the most promising. Neurath was convinced 
that communication based on visuality would also allow the illiterate and 
intellectually untrained to take part in understanding and defi ning the world, as in 
his opinion factual visual information (logically arranged and in a sequential spatial 
layout) was easier  –   a more democratic medium –  to grasp, remember, and deal 
with, than information only heard or read. Neurath attributed unique features to 
museums and exhibitions as ‘spaces where communication could take place’, but 
which, as he stressed, should be used in context, in his expression, ‘orchestrated’ 
with all the other available tools, and in social continuity. “Our proposal is by 
means of books and exhibitions to organize this contacts (sic!) from various sides, 
under various points of view”.13

The (proto-constructivist) methodology developed over time by this philosopher-
museologist and his team was hallmarked by interdisciplinarity, teamwork, sense-
related, verifi able experiences, and above all a fundamental user-orientation.

At fi rst, in the early 1920’s, Neurath’s work had become known for its most 
conspicuous feature, the pictorial statistics, designed according to the clear Vienna 
Method principles, which could be learned and would enable the users –   also 
schoolchildren  –    to refl ect their everyday surroundings. Presented on charts, 
also in exhibitions, they would deliver factual information to the senses, could 
be displayed and discussed in schools, exhibition settings, lectures, or informal 
groups. This process, if monitored and facilitated, would provide for learning, 
forming and using visual arguments as observable and debatable information, and 
as a basis for deciding on developments. Questions of organising for education and 
13  Otto Neurath, Isotype-Collection. 
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learning had changed from offering expository learning opportunities to providing 
for complex social processes, where developing a meditative mood and the 
transfer of a ‘scientifi c attitude’ had become central themes.
The heading of the article “The Place of the Museum in Education” (with the 
subtitle, “Science and the Citizen  and the public understanding of science”) 
–  which could indeed be our contemporary  –  reported on a conference which The 
British Association held in March 1943 at the Royal Institution. At this occasion, 
Prof. Lauwerys, one of Neurath’s colleagues/collaborators in the UK, asked for: 
“ … a museum of the social sciences, such as Otto Neurath established and run 
with amazing success in Vienna. (…) In a word, the whole museum would form 
an integral part of the educational system of the city and would be dedicated to 
adults and to children –  its function being to interpret the fi ndings of science at all 
levels.”14 

For Neurath, education was not only concerned with the handing on of knowledge, 
it was concerned with the ability to analyse observations and to fi nd out something 
and to contemplate all the matters under discussion from all sides: “The transfer 
of factual statements is important! (Do) not use the expression: transfer of 
knowledge  –   this includes a kind of positive judgement! The question is how 
to transfer statements based on observation-statements, this is international, 
neutral; this is physical.  (…) Let us use the expression ‘mediation’. Education 
advocates a meditative mood, avoiding noise and seeking quiet  –   but it is also a 
transfer of criticism. (…) The transfer of looking at more than one possibility, to be 
prepared to alter statements, is the principle of the scientifi c attitude. The social 
pattern which permits more than one opinion, etc. is the ‘democratic pattern’. 
The transfer of the scientifi c attitude is not mainly concerned with knowledge 
but also with the creation of certain habits, sincerity of research and integrity 
of arguing. That implies not only thinking of how to pass examinations but also 
of deliberating on various possibilities of arguments, in short, how to become 
‘meditative’ on certain subjects.”15

For Neurath, human knowledge could be ‘orchestrated’ in a way to encompass 
harmonies as well as disharmonies. Exhibitions and museums presented 
opportunities – spaces where information was offered, and where discussion and 
discourse could take place. These tools were designed to accommodate for very 
diverse utterings to be pluralistically interpretable – and to deliver different and 
enlarged meanings, not ‘truth’. In the SEM, Neurath and the museum team aimed 
at providing visually enticing materials and spaces, an atmosphere, in which the 
intended audiences would feel comfortable and confi dent so as to be able to 
develop their own agenda, and ‘democratically’ act according to the resulting 
insights.
 
Practical aspects and examples of museum and exhibition work
The venue of the Social and Economy Museum (SEM), a location in the City Hall 
of Vienna, was seen as prestigious and meaningful.16 To own a museum of their 

14  Anon. (1943), The Place of the Museum in Education, in: The School Child and Juvenile Worker, April;
Newsclipping, University of Reading, Isotype-Collection.
15  Neurath 1996: 259 – 260.
16  The neo-gothic building of the Viennese City Hall is situated at the Ring, the boulevard which had provided op-
portunities for grand scale public buildings (Parliament, Imperial Theatre, Imperial Opera House, Imperial Museums) and 
privately owned buildings (of the Viennese nouveau riches families). The City Hall was to become a stronghold in the social-
ist ‘Red Vienna’ and a prime identifi cation space for the workers. There their votes (still “young”, for universal suffrage had 
just been attained) were being transformed into practical politics, there, issues of immediate interest to the population at large, 
were made visible and workable agenda.
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own, 500 square metres, in a conspicuous and beautiful building next to the 
former imperial museums, was certainly central for the identifi cation of the social 
democratic workers. Obviously, there was pride in using this, the workers’ own 
ground. As participants in democracy, the citizens were to get information on 
facts and social relations there, and to be empowered to decide on their own and 
society’s development.

The SEM was to show the problems of the present in a graspable format and offer 
factual information. Thus, charts with pictorial statistics helped to communicate 
social facts to illiterate people,17 and to open up public discussion.18 In explaining 
this approach, Neurath wrote, “Discussions on adult education deal mainly 
with literates, i.e. with people who can read without diffi culty. But there are 
many whom one could not call illiterates, but who cannot read fl uently and are 
not adapted to listening to more comprehensive explanations, using a ‘higher’ 
language. (…) The process of teaching reading and writing is relatively slow and 
allows the pupils to feel permanently how insuffi ciently equipped they are (…). 
Visual aids do not create this feeling of inferiority. (…) Posters and picture sheets 
combined with a minimum of words may be used with advantage. (…) Pictures 
remain before the learner for a longer time. In adult education one has to take 
into account that the students come from various social strata (…) from different 
types of school and from different vocational backgrounds. The language based 
on visual information can help to present relatively complex correlations without 
particular preparation needed. The application of argumentative charts supports 
a meditative atmosphere. People may seriously ponder the pros and cons of 
an assumption. A tutor may discuss in leisurely fashion together with his pupils 
the contents of charts and evolve argumentative chains and link them together. 
This must not end with the session, leafl ets to take along can carry the same 
information as was on the charts, they allow to continue his deliberations in 
another venue, at home. Visual education is useful where quick learning is needed, 
as in vocational schools. Visual education is not seen as substitute but as an 
additional tool, used selectively and discretely.19 

On the very practical level, Neurath established branch institutions of the SEM to 
shorten travelling times for visitors; these were located in everyday shop venues 
to make them approachable meeting points, or established in city council blocks to 
further decentralized education.20 SEM opening hours were adjusted to the leisure 
hours of the working class. The museum was open on Sundays and some evenings in 
the week after working hours, free of charge, and, above all, it offered a generally 
welcoming and accepting atmosphere, as this was seen as a prerequisite for any 
un-oppressive learning environment. 

Groups, for example school classes, could also visit any time of the day by 
appointment. Lectures were given in a special lecture room with a projector for 
slides and fi lms. Travelling exhibitions were prepared to meet the people/users 
outside Vienna. The museum produced support materials such as charts, magnetic 
boards and maps,21 booklets (concise guides), models,22 and slides. These materials 

17  GBS: 195.
18  GBS: 5, 89.
19  Neurath 1996: 265–272.
20  GBS: 294.
21  GBS: 194.
22  Models, casts, three dimensional medical ‘Präparate’ (functioning models, demonstrations models) and charts were 
already in use in 1926 in the GWM (GBS: 56). 
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were also made available to museums abroad – Berlin, Zagreb, and Chicago,23 and 
to other organisations, for example the Workers’ Chamber.

One of the tasks of the SEM was to give a quick introduction and overview of the 
Viennese municipal structure and services, social and welfare establishments.24 
Together with many other achievements of the socialist Viennese reform 
programmes (related to health, schooling, housing), the museum soon had become 
one of the favourite features used to demonstrate the work of the New Vienna. 
Frequent visits by foreign study groups or offi cial delegations were not only meant 
to give information about Viennese communal politics, but also to propagate the 
idea of establishing similar museums for popular education elsewhere. As a social 
museum, the SEM was not meant for a one off visit, it was to be a companion, 
and to inform grown ups and pupils about new things. The museum would change 
constantly, according to new fi ndings, and new tasks.25

 
Neurath, in all his work, put stress on orchestrating the diverse interdisciplinary 
approaches, to explain the interrelatedness of social life. In his seminal 1933 
article, ‘Museums of the Future’26 he explained this by relating the ingredients of a 
breakfast table to the most diverse interests (biology, economy, social history). 

The caption to 
this Isotype reads: 
“You need a map 
of the globe 
to show from 
whereabouts the 
food for breakfast 
arrives at your 
table. Therefore, 
breakfast is not a 
bad opportunity to 
refl ect, not only 
geography but 
also the mutual 
interdependency 
of the nations of 
all the world.”27  
In this image 

‘breakfast table’ the very personal and private of early morning hours and the 
world-wide commerce-structures meet. Neurath deliberatley used this kind of 
engaging visual ‘argumentation’ to make for interesting and stimulating exhibition 
components.

Neurath argued, museums should not be central monumental institutions, but 
fl exible and easily adaptable small units28 and he repeatedly pointed at the 
importance of museum team work. In the SEM he worked with avant-garde artists, 
designers and specialists in order to provide highest standards, interesting and 
pertinent approaches. “As museum work is the work of a collective, education for 
23  GBS: 195, 198, 200.
24  GBS: 194.
25  GBS: 90.
26  Otto Neurath, ‘Museums of the Future’ (reprint from 1933), in Neurath 1973: 218–223.
27  GBS: 250. 
28  GBS: 193.
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logic observation needs time, it is not the work of one institution, but that of an 
epoch.”29

Work for /with youngsters and children

Otto Neurath saw the school reform as a necessary foundation for future 
developments of society, and his museum work as a bridge between the philosophy 
of the Vienna Circle and the pedagogical enterprises and the ideals of the Austro-
Marxist school reform carried through in the ‘New Vienna’. The museum and the 
Vienna Method offered many opportunities for schools, as: “It is appropriate for 
the modern work school to deliver statistical data. (…) A new world is  opened up 
to youngsters growing up, social life thus is visually offered to their thinking.”30

In Neurath’s view it was especially important for older pupils (teenagers) to be 
informed in the clear and legible form of pictorial statistics and exhibitions. The 
school often lacked attractive teaching aids, especially for that age level. But it 
was that age group, soon taking on the lead in society’s workforce, who needed 
to be factually informed and who had the capability to grasp and compare factual 
information about far away events, foreign situations and peoples, and their living 
conditions.

The products of the museum were successfully being used by the Montessori 
institution (Kindergarten and school) in Vienna, and by experimental schools 
in Vienna and in Berlin.31 This referred to specifi cally produced pictograms for 
children, but also to pictorial statistics designed and compiled, arranged in 
exhibitions, and interpreted by school children and youngsters32  – thus presenting 
an example of child-centred learning, as already very young children would 
learn to mutually discuss and refl ect  their surroundings. Marie Neurath, Otto’s 
wife, described co-operation with teachers and schools,33 “We also had teacher’s 
conferences in our offi ce to work out how they could use our method in school 
teaching. We assisted teachers in their art classes, we gave them symbols for their 
work, also maps and magnetic symbols. A special school was put at our disposal to 
try out visual methods in ever more subjects.”34 

Slides and pictorial statistics produced at the museum were used in schools, and 
teachers were trained to actually make and use symbols and charts together with 
their pupils. Many school classes were given guided tours, and groups of teachers 
were regularly welcomed at the museum for introductory talks. Periodically, 
surveys and evaluation of programmes for pupils, and for youths both in school 
and apprenticeship situations were carried out. Statistical data and exercises in 
working with statistics were seen as basic tools for coming to grips with social 
facts. These contacts with schools meant valuable feedback for improving the 
designs of the museum’s pictorial statistics and charts.35   

29  GBS: 91.
30  GBS: 85, 194.
31  GBS: 205.
32  GBS: 194, 313.
33  This has to be seen within the pedagogical achievements of the Red Vienna, especially at the time of Otto Glöckel 
(1874–1935). Glöckel served for two years as the State Secretary for Education (1918–1920), as the city‘s infl uential Coun-
cillor for Education (1922–1934), and main initiator of the Viennese school reform. He propagated the concept of integrative 
secondary schooling, with democratization, socialisation and vitalisation as work principles for the schools.
34  Marie Neurath 1974: 143.
35  GBS: 203, 205.
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With regard to this work for /with children Neurath wrote: “It corresponds to the 
contemporary work-school principle, to keep the results of our inquiries, expressed 
in the children’s own work, fast and available to the senses”.36  The museum 
had a collection of pictorial statistical works produced by children. (…) informal 
evaluation, reactions and ratings of the museum’s programmes were collected, “to 
form a basis for improvements”.37 Whereas young children were directly involved 
in the practical preparation and use of pictorial statistics, with charts and in 
exhibition arrangements, older students were engaged via information relating 
to their practical vocational concerns, or evoking connections to exciting and 
sometimes exotic places.

Planning for communication – the transformer38

Research of conditions of museum use had barely started in Neurath’s times. 
Innumerable surveys and evaluations have been undertaken since.39 The conditions  
for attracting and engaging audiences, the importance of delivering appropriate 
‘conceptual frameworks’, as well as of ‘making sense’ on the users’ side have been 

described by many researchers. In our days, museum communicators have come 
to appreciate different models for these processes. The ‘contextual model of 
learning’ developed by  Falk and Dierking,40 for example, has become a well known 
instrument in today’s discussions, just as Howard Gardner’s learners’ preferences 
and intelligences.41 Research has underlined that the learner’s own perception of 
learning and of her/his individual situation in this process constitutes an infl uential 
component of learning, and can be conducive to the quantity and quality of 
actually memorable experiences.

Research fi ndings have delivered relatively stable pictures of audiences, 
visiting patterns and experiences, and affi rm many of the less formally secured 
observations of an earlier date  –  also made by Neurath. In order to clearly link 
the “what, why, who and how”, audience orientation had become a key factor in 
Neurath’s and the SEM’s team work in Vienna (what today we might call audience 
development strategies, and application of the principles of interpretation and 
learning to museum displays).42 For this, a specifi c methodology/approach was 
introduced. This was the transformer, a methodological mechanism which could 
be a person or a whole department, a subtle and at the same time effective 
tool, within the SEM-team. Neurath’s transformer was the expert, “knowing 
exactly what potential visual resources there are to solve any given problem of 
presentation (...) of translating the scientifi c specialist’s intentions into visual 
reality.”43 The decisive functions of the transformer were: centring the museum 
and exhibition activities on communication; orientating exhibit design on this 
purpose; proactively respecting the conditions and processes which are infl uencing 
the experiences and the use of exhibitions by the future users. 

Occupying a key-position in the design process, the transformer would provide 
the plans for overall design of the museum, temporary exhibitions or support 

36 GBS: 85, 203. 
37   GBS: 205.
38  This central aspect of Otto Neurath’s museum work has been treated in Kraeutler 2007.
39   Cf.  American Association of Museum (1999), Introduction to Museum Evaluation, Washington DC; The overview 
in: Hein, G. (1998), Learning in the Museum, Routledge, London and New York.
40  Falk and Dierking 2000.
41  Gardner 1983, 1991.
42  Black 2005. 
43  Cf. Neurath 1973: 219.
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materials, for arrangement and structure, for the visualisations to convey the 
exhibition content to the users. The transformer’s role was to represent the 
interests of the users in a way that engaged them in the thinking process and made 
them use the information.44

The transformer – today this might correspond to an audience advocate45 
– guided the exhibition team to ensure that the latest educational and scientifi c 
developments were acted upon. The transformer monitored that there was the 
basically welcoming atmosphere, a variety of intellectual entry points, learning 
opportunities and appropriate communication techniques in place to suit the 
preferred learning styles of the target audiences, and that the results would be 
evaluated, refl ected to contribute to the improvement of future work. 

All this was in line with Otto Neurath’s basic conviction that the success in terms 
of learning was not founded on showing the newest inventions or optimal technical 
solutions, but on causing people to think about how they would, for example, want 
to live in these houses, how they would change them.46 By presenting arguments, 
not rarities or unique objects, the work of social museums was preparing a 
‘realistic’ exhibition, making a ‘certain statement’, and relating to the socially 
given as well as proposing possible real future situations, a ‘kind of scientifi c 
prognosis’, to be tested by the practical developments to come.47 

Early on, the hallmark of Neurath’s museum and exhibition work had been the 
pictorial statistics, the strikingly clear graphical organisation, with predetermined 
elements of structured information, of an obvious and immediate practical 
applicability. Later, also infl uenced by the close cooperation with Josef Frank48, 
the museum’s architect, Neurath developed a more liberal and empathetic stance: 
socially relevant work should not be limited to the range of actual and apparent 
needs, but should prognostically help people to aspire to better life. The Isotype 
principle, expressed in “Respecting the interests of the public (in a picture, in 
a museum, or in all museums together)”49 and explained in many of Neurath’s 
writings, was the drive behind this. The SEM in Vienna made a big start in this 
respect, and, as Neurath saw it, “The SEM was a museum (…) basing its work on 
the needs of the man in the street”.50

The SEM received many commissions for producing exhibition materials and 
organising exhibitions, often for different occasions in various countries. Usually 
these were related to events and enterprises of worker’s organizations, such as the 
unions, party politics or social welfare. It became necessary to provide guidance 
for the organizers on the spot, together with the Isotype-exhibition-elements 
proper.  For this, the SEM developed guidelines for content, materials, format, and 
delivery of messages in the exhibition set up, as well as methodological advice for 
linking the exhibition topic to the local population’s concerns, to their possibilities 
and conditions. I use two examples, the exhibitions ‘Fighting Tuberculosis 
Successfully’ (1936–40) and ‘Rondom Rembrandt’ (1937–38), to further discuss 
applications of the Isotype principle.

44  GBS: 255.
45  See interview with Gina Koutsika, in VSA (Visitor Studies Association) Electronic Newsletter, January 2007 
(http://www.visitorstudies.org/).
46  GBS: 222.
47  GBS: 223–226.
48  Josef Frank (1885–1967), emigrated to Sweden in 1934, worked for Svenskt Tenn, and became infl uential for the 
development of Scandinavian design.
49  Neurath 1936: 68 (http://imaginarymuseum.org/MHV/PZImhv/NeurathPictureLanguage.html)
50  Neurath 1936: 73.



44
Ku

lt
ur

ar
vs

pe
da

go
gi

k 
i N

or
de

n:
 k

on
fe

re
ns

ra
pp

or
t

The travelling exhibition ‘Fighting Tuberculosis Successfully’  
In 1936, the United States’ National Tuberculosis Association commissioned work 
for a travelling exhibition.51  It was to inform about tuberculosis and to teach how 
to deal with this illness. Tuberculosis was a topic readily available in the SEM and 
its range of Isotype products. However, as this exhibition was produced in 5000 
copies52 and for different organizational and social contexts, new measures were 
needed to prepare a visual language to be understood, as Marie Neurath expressed 
it, also “by eskimos”.53 

The kits usually consisted of charts with pictorial statistics, the instructions on 
how to place and mount them, and the support materials, such as booklets and 
slides for working with visitor-groups. Concerning the arrangement of information, 
there were groupings and chapters, provisions for pre-information on the 
overall structure, as had been in use since the Viennese days, and reoccurring 
information, charts summarizing and repeating the content as well as showing 
proportionately what of the entire exhibition the visitor/user had already seen. 
“In short, everything is geared towards quick orientation and easy retention 
of information”.54 A separate handbook with instructions for those putting up 
the exhibition was provided, a teachers’ guide, and an inexpensive catalogue. 
Depending on the fi nances available, there could also be one or more of the 
many instruments in Neurath’s ‘orchestra for visual technique’,55 such as three 
dimensional models, fi lm strips, slides and the epidiascope. Among the new 
materials developed for ‘Fighting Tuberculosis Successfully’ were a leafl et for 
advertising the exhibition proper,56 a manual with Isotype-advice for the exhibition 
offi cers and the picture text-book of which 200.000 copies were sold.57

The art exhibition ‘Rondom Rembrandt’
Also ‘Rondom Rembrandt (Around Rembrandt)’, produced in Holland in 1937–38, 
used the ISOTYPE approach, but it was still revolutionary: It was the fi rst Isotype 
art exhibition, fundamentally concerned with making art accessible also to those 
not familiar with art or art history. In a social historical perspective, it embedded 
the painter and his art in the changing circumstances, economic, technical and 
social developments of Rembrandt’s time. ‘Rondom Rembrandt’ also meant a 
completely new funding scheme, unusual venues and new audiences. It was 
sponsored by the Dutch department store De Bijenkorf, for showing in the sales 
venues of three of its branches.58   

Neurath’s intentions in ‘Rondom Rembrandt’ can be summarised: to help the 
visitors to develop competencies and self-esteem in relation to the fi ne arts, to 
enable them to work out categories of art appreciation, to provide a language in 
this ‘unknown territory’. The decisively revolutionary elements in the Rembrandt 
exhibition, however, concerned the use of the democratic ‘visual language’ and 
the visualization of concepts. These interpretive techniques and complex design 

51  GBS: 399–402, 421–448; Marie Neurath 1974: 146.
52  GBS: 593.
53  Marie Neurath, in Stadler 1982: 28.
54  See: ‘(...) kurz, alles wird darauf abgestellt, schnelle Orientierung und gute Merkbarkeit zu ermöglichen’ (GBS: 
197; italics as in the original).
55  GBS: 599.
56  Isotype-Collection. 
57  GBS: 593.
58  Otto Neurath, Isotype-Collection; The reader should be aware that this unpublished manuscript was written in 
English, not Neurath’s mother tongue.
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strategies are shown with some examples in the following.

Giving different ‘visual weight’ (numbers of pictorial signs representing amounts of 
artistic genres), one chart rendered the basis for comparing the extent of thematic 
specialisation in the works of Rembrandt and Rubens, and in relation to the artistic 
genres of their times (portrait, landscape, religious and mythological paintings). 
“We made … an ISOTYPE showing the percentages of sacral paintings: Rubens many. 
Rembrandt null, because he was a protestant. the percentage of mythological 
paintings, Rubens high percentage, for palaces etc Rembrandt percentage low. 
etc you see the difference between Dutch middle classes and the courts of this 
period. The symbols of course characterizing the contents in some attractive 
way.”59 Neurath underlined the importance of the provisions for interactivity and 
involvement of the visitors, such as simple ‘question and answer’ games to provoke 
curiosity, self-teaching and self-testing devices (as had previously been devised by 
the SEM in Vienna in the late 1920s). He reported that the Rembrandt-exhibition 
in department stores was “visited by ten thousands of people, who have been very 
interested in this new type of exhibitions and this new type of booklet”. 60

With this last example of Neurath’s work we cannot but be reminded of Pierre 
Bourdieu’s, the French sociologists’ preoccupation with art museums and art 
consumption practices, which Bourdieu identifi ed as a means to sustain social 
‘distinction’. Bourdieu’s fi ndings (1966, 1994) demonstrated the quasi natural and 
seemingly effort-free appropriation of art appreciation and art ownership habits, 
reserved for those who had become acquainted within the processes of their 
enculturation. It seems that also in relation to this, Otto Neurath was aware of 
the complexities involved, and that with the example of ‘Rondom Rembrandt’, he 
hoped to offer more egalitarian and inclusive opportunities. 

Socially mediated and informal learning
Some features and characteristics found in the societies or individuals of Neurath’s 
times will certainly not apply in our own era, and vice versa. Let us look at the 
listing for reasons for learning compiled in 1997,61 with ‘for the joy of learning’, ‘to 
pursue a long-standing interest’, ‘to meet people, socialise’ ranking highest. Such 
ratings surely could not be found in the 1920’s in Vienna. Obviously, in  Neurath’s 
times, and with regard to the users of  his museums and exhibitions, there was 
foremost the clear need for immediate practical application of the information 
and the competencies learnt, and that, in turn, directly linked to the betterment 
of concrete life conditions. Today, as far as our affl uent western constituencies are 
concerned, free time, leisure opportunities, social security and health care have 
become quasi unnoticed commodities – what counts, in this respect, cannot be 
directly compared, as other preoccupations, topics, and themes have evolved. 

However, the basic requests for physical comfort, for help in orientation, for a 
welcoming atmosphere, and the essential conditions of interplay of personal, 
physical and social contexts have remained unaltered. This, as well as the 
situations, processes and infl uences of socially mediated and informal learning – 
what Neurath called the ‘transferral of habits’ and the conditions for a ‘meditative 
mood’ and a ‘scientifi c attitude’ – are all unchanged.  

These renewedly recognised issues of a socially integrated remit for the public 

59  Otto Neurath, Isotype-Collection.
60  Otto Neurath, Isotype-Collection.
61  Black 2005: 145.
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museum seem to parallel Otto Neurath’s basic concepts for transferring and 
producing information and knowledge with expressed his social tools museum and 
exhibition. The preconditions necessary for such wide-reaching negotiation were 
seen by Neurath as not so much resting with outstanding singular achievements, 
but on institutional continuity and on a broad basis of a general ‘spiritual and 
contemplative mood’, and within a basically ‘scientifi c attitude’ of societies.62 
Already in his famous Boat simile of 1913, Neurath found a succinct expression for 
this issue of refl exivity, a constant concern of his: “We are like sailors who have to 
rebuild their ship on open sea, without ever being able to dismantle it in dry dock 
and reconstruct it from best components.”63

To foster broadly based understanding, engaging possibilities and a sustainability 
for communication in the museum’s language, the dimension ‘education/
communication’ is a necessary institutional feature. This involves coherent 
institutional views and practices, integrated and targeted representation of 
didactic and pedagogic concerns within the overall communication management, 
and structural provisions for audience-orientation ranging from mass-
communication to personally engaging activities. It is exactly here, comparing 
these numerous ‘discursive’ moments, that Neurath’s work presents a relevant 
example of self-refl exive museum practice,
a valuable model for a critical discussion of museum and heritage learning issues 
and associated cultural politics of lifelong learning in the public spaces of the 
museum.

Conclusion
The main motif behind Otto Neurath’s occupation with museums and exhibitions 
as tools for democratic education and for the furthering of society was to offer 
possibilities for information in a format, in a language, space and surrounding, 
which would enable the visitors/users, especially the formally less educated 
people, to grasp social and economic facts, interdependencies and developments, 
and to engage in shaping their world. That everyone should have a chance to 
acquire information and to take part, was seen as the precondition for coming to 
broadly supported democratic decisions.  
The aim was to provide information for free discussion from any point of view and 
for very different arguments. In Vienna, this had been offered in public places and 
with the museum as part of the educational network of the Social-Democratic City 
government. The SEM was a municipal institution, open in the evenings, free of 
charge and accessible to everyone, where groups of people gathered around the 
charts and argued over the issues presented. People learned about the life of their 
city, about their place in the world; they learned to think and to argue, to get on 
with each other. This was Neurath’s ideal. It was a democratic and socialist ideal. 
Neurath’s concepts and strategies had changed in the course of time and with more 
experience at hand. The examples described show the development from the early 
work of the 1920s in Vienna with its transmission-absorption model of learning, 
to Isotype-work clearly based on Neurath’s wish to democratically spread a 
scientifi c attitude. This concept corresponded with the social democrats’ basically 
egalitarian approach to cultural appropriation, learning and communication, and 
took into consideration decisive elements of progressive education. 

I gave some examples of targeted tools – work for children, youngsters, adults  
– explained Isotype, Neurath’s integrated approach to communication, with 
62  Neurath 1996: 259–261.
63  Otto Neurath quoted in, Uebel, T. ‘On Neurath’s Boat’, in Cartwright, N. et al. (eds) 1996: 89. 
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the transformer, his methodological contribution ensuring best use of tools for 
emancipatory teaching/learning in these public spaces. Neurath’s work, carried out 
in many areas, was predominantly concerned with investigating the possibilities 
of collectively and democratically building a better future, with the unifi cation of 
different fi elds of knowledge and with emancipation through societal organisation. 
These are subjects closely linked to the social-democratic ideals from the 
past, which now, at the start of the 21st century, in a culture of individualism, 
consumerism and indifference, seem to be of overriding importance again.

Also in our own time, in the early 21st cenury, decisions concerning production, 
design and use of museums have to be taken, also in relation to the new 
technologies. With our knowledge of the linguistic and the visual turn, the era 
of the eye and  the refl exive turn, we are concerned with similar challenges as 
was the case in Neurath’s times. Some have taken a start from the revolutionary 
possibilities engendered by multimedia technologies, some from globally echoed 
problems – threats to health and hygiene, shortage of resources, a lack of public 
understanding of science – all asking for more and for qualitatively different 
learning.  A recently published review of a exhibition on ‘Infectious Disease’64 
states that disease prevention is a topic that is timely and critical – particularly for 
an audience, which often (erroneously) feels distant and shielded. After describing 
the topics, design and interactive quality of exhibits, the author continuous: 
“But perhaps the most striking aspect of the exhibition is that most visitors will 
never set foot in it. More than 1,8 million have explored it on the web, compared 
with 75.000 who actually came.” Questioned about this, the deputy director 
pointed at the possibility of human interaction and at the defi nite sense of place 
at the museum, and that the adult audience had commented so positively on 
the interactives. This leads us back to Otto Neurath – similar topic, similarly (it 
seems) engaging approaches, and above all: the recognition of space and the 
spatial qualities as the specifi c potential of museums and exhibitions which can be 
exploited to great advantage. Neurath and his team were relentlessly questioning 
exactly these communication processes in museum and exhibitions: who is 
responsibly doing what, in which medium, and for which purpose? 
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På rejse ind i erindringen – en 

museumspædagogisk metode

Henning Lindberg, Den Gamle By i Aarhus

Erindringsformidling i Den Gamle By - 
hvad er det?

I efteråret 2004 slog Den Gamle By for før-
ste gang sine døre op til et helt nyt tilbud 
– Erindringsformidling – et tilbud om at 
skabe menneskeværd for medborgere, der 
er ramt af demenssygdomme.

Metoden består af to samarbejdende dele. 
Den ene er en helhedsorienteret sanse-
påvirkning, den anden er særligt uddan-
net personale, som i mødet med de syge 
bevidst lytter og samtaler for at skabe rum 
for gæsternes egne formuleringer.

Museets autentiske korrekte rammer ta-
ges i brug til et sansebombardement i et 
forsøg på at åbne de sjæledøre til erind-
ringen, som sygdommen har lukket ad-
gangen til. Rammerne er blandt andet Den 
Gamle Bys 1910-hjem, som er indrettet 
til at bruge, sådan at gæsterne kan male 
kaffe på kaffemøllen, bage pandekager på 
jernkomfuret og sidde omkring sofabordet, 
mens brændet knitrer i jernovnen, petro-

leumslampen lyser ned over det smukt dækkede bord, og kendte melodier toner frem på 
klaveret.

Erindringsformidling er blevet kaldt en brobygning mellem det sociale og det kulturelle, 
fordi Århus Kommune i dette tiltag for mennesker ramt af demenssygdomme samarbejder 
med Den Gamle By. Museet stiller sin historiske viden og forskellige interiører til rådighed 
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for Erindringsformidling. Århus Kommune uddanner 
i samarbejde med Den Gamle By personale i nyeste 
specialviden om demenssygdommene, så personalet 
kan tage de særlige hensyn, der er nødvendige. På den 
måde bygger Århus Kommune og Den Gamle By en bro, 
hvor man lærer af hinanden og uddrager det bedste til 
gavn for medborgerne.

Den praktiske hverdag.
I det daglige tilbyder Den Gamle By en række forskel-

lige forløb, som hver især har deres karakteristika og målgruppe:

Til kaffe i Havbogade
Gruppen møder en aktør i kopiaf dragt fra 1910 i døren til Havbogade – hvor et hus er 
indrettet til brug for Living History. De er inviterede til kaffe i huset. Gæsterne bydes 
velkommen i entreen og hilser på husmoderen i køkkenet.  Hun er ved at bage pandeka-
ger og lave kaffe. Hun spørger om nogle af gæsterne vil hjælpe til i køkkenet, og resten 
af gæsterne ledes ind i stuen, hvor de bænkes om bordet. I køkkenet samtales om køkken 
redskaberne, brændekomfuret og madlavning. I stuen samtales om møblerne og kakkelov-
nen, håndarbejde, pelargonierne i vinduet og om skolegang (en lille tavle med griffel ligger 
fremme) med videre. Der dækkes bord med et stel fra tiden, og mens kaffen og pandeka-
gerne indtages, samtaler man om fødselsdage og familiefester, højtider og traditioner med 
meget mere.

På et tidspunkt sætter en af aktørerne sig til klaveret i stuen, 
og der synges 2-3 sange efter gæsternes ønsker. Til sidst tages 
afsked med hver enkelt gæst i entréen.

Det er erfaringen, at mennesker ramt af demenssygdomme 
gennem sansepåvirkning med kendte ting som gryder, potter og 
pander eller barbergrej, skruetrækkere og smøreolie får åbnet 
for især deres ungdoms erindringer.

Gæsterne kan i forløbene fortælle om deres arbejde på ar-
bejdspladsen og pligterne derhjemme. Den fi ne broderede 
bluse og slipset eller årtidernes melodier på klaveret kan være  
katalysatorer for minder om baller på kroen, deres møde  med 
andre unge mennesker og måske om deres eneste ene, om bryllup og om at skifte bo.

Skolegang

Gruppen møder ved Renæssancegården i Ves-
tergade. Da lyder skoleklokken inde fra skolen. 
Læreren kommer ud i porten. 

I forløbet Skolegang er minderne om barndom 
og skolegang det centrale. Alle elementerne: 
Billedtavlerne på væggene, de slidte pulte med 
tavler og grifl er er med til at skabe en åben snak 
om lærdom og skolekammerater, frikvarter og 
måske også om autoritære lærere. Skolebilleder 

og legetøj er i dette tema en katalysator for erindringer om lege og fritid, skole og familie-
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liv. Til sidst inviterer lærerens kone til kaffe i lærerens stue.

På besøg hos smeden 
Gruppen møder smeden uden for hans smedje. Han inviterer ind i smedjen, hvor han er 
ved at lave hestesko. Processen gennem-gås sammen med gæsterne, som også selv får lov 
til at prøve. Forskelligt værktøj fi ndes frem. Smedens kone står pludselig i døren, og kan 
ikke forstå hvorfor han ikke er kommet hjem til formiddagskaffe. Da hun ser gæsterne invi-
terer hun alle hjem til kaffe og nybagt kage. Under kaffen samtales om arbejdsliv, fabriks-
arbejde samt fagforeninger med mere. Til sidst bryder gæsterne op og der tages afsked 
med smeden og hans kone udenfor huset.

De forskellige forløb bygger på såvel maskuline som feminine elementer. Begge dele indgår 
i alle forløb, men vægtes forskelligt.

På besøg hos Isenkræmmeren 
Gruppen møder Isenkræmmeren uden for hans butik i Søndergade. Han har netop åbnet 
butikken og inviterer gruppen til at se forretningen. I butikken samtales om handel og erh-
vervsliv i små butikker. Isenkræmmerens varesortiment danner udgangspunkt for samtale. 
Isenkræmmeren byder til sidst på kaffe og nybagt kage i bagbutikken, hvor gruppen møder 
Isenkræmmerens frue. Der samtales om ”at have sit eget”, om lønninger, håndværk og 
handelsstandsforening. Til sidst  tager gæsterne afsked med isenkræmmeren udenfor hans 
butik.

Det er, som tidligere nævnt, vigtigt for Erind-
ringsformidlingen i Den Gamle By også at ind-
drage de maskuline elementer og  mændenes 
erfaringsverden. Det sker især i de temaer, 
hvor arbejdslivet er på programmet. Hos isen-
kræmmeren står alle varerne parat i butikken, 
og gæsterne kommer med om i bagbutikken 
til en snak om arbejde og dagligdag, mens de 
nyder kaffe og nybagt kage. I smedjen er der 
lugten fra essen og det varme jern. Der er 
lyden af hammerslag på armbolten og synet af 
alle redskaberne. 

Alt sammen elementer, som er med til at åbne de døre, som demenssygdommene har luk-
ker for den enkelte mands erindringer.

Hvordan startede det?
En arbejdsgruppe blev nedsat til udvikling af Erindringsformidling i Den Gamle By. Arbejds-
gruppen bestod af repræsentanter fra tre vidensområder hvoraf Den Gamle By kunne byde 
ind på de to af områderne – den historiske- og den pædagogiske viden. Århus Kommune 
stillede en medarbejder med omsorgs- og sundheds viden til rådighed som tredje deltager i 
arbejdsgruppen. De enkelte udvalgsmedlemmers kompetence-områder ser således ud:

Den Gamle By
Museumsinspektør, cand. phil. Tove Engelhardt Mathiassen 
• Kulturinstitutionen Den Gamle By
• Historien i 1900tallet
• Levende Museum som formidlingsform
• Infrastruktur, presse og PR
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Sundhed og omsorg, Århus Kommune
Demenskoordinator Birgitte Kryger
• Det kommunale regi og kontakten hertil
• Uddannelse af SOSU medarbejdere (social og sundheds medarbejder)
• Kontakt til brugerne på lokalcentrene

Den Gamle By, Skoletjenesten
Afdelingsleder, museumslærer, Pd. Henning Lindberg
• Den pædagogiske tilgang
• Udvikling af forløb udfra læringsprincipper
• Uddannelse af museets medarbejdere til erindringsformidlere
• Daglig ledelse af Erindringsformidling

Arbejdsgruppen arbejdede et år, med regelmæssige mødedage, på udviklingen af Erind-
ringsformidlingen. Erfaringsudveksling var et væsentlig omdrejningspunkt i dette ud-
viklingsarbejde. Herudover blev der brugt tid på at holde møder med lokalcenterledere, 
SOSU medarbejdere, pensionistorganisationer og kompetencepersoner. Møderne blev brugt 
til at informere og præsentere de tanker arbejdsgruppen havde gjort sig.

Mod slutningen af udviklingsfasen blev der udarbejdet tre forløb. Disse forløb havde en fast 
grundform som byggede på tre faser:

Forberedelsesfasen
1) Inden en gruppes besøg på museet kontakter erindrings- medarbejderen Lokalcenteret 
og aftaler de nærmere omstændigheder for besøget. Lokalcenteret informerer erindrings-
medarbejderen om målgruppen og dens særlige behov. 
Herved målrettes det enkelte forløb på den aktuelle gruppe.

2) Erindringsmedarbejderen klargør herefter materialer, rekvisitter, indkøb, dragter og 
lignende inden besøget.

3) Aftaler træffes med museets øvrige personale.

Besøget
Indholdet og den teoretiske baggrund for forløbene beskrives i de næste afsnit.

Efterbehandlingen
1) De erindringsmedarbejdere, som har deltaget i forløbet, evaluerer dette umiddelbart 
efter gruppen af ældre har forladt museet.

2) De medarbejdere der fra lokalcenteret følger gruppen opfordres til at give Den Gamle 
By en tilbagemelding.

Den teoretiske baggrund for opbygning af forløb
Som baggrund for udarbejdelsen af forløb til Erindringsformidling har Den Gamle By valgt 
at tage afsæt i teorier om Æstetiske Læreprocesser. Inspirationskilden har blandt andet 
været Lars Erling Dales og Hans Jörgen Hohrs teorier.

Hovedelementerne har været følgende fi re overskrifter:

Rytme
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Forløbet skal have ”røde tråde”. Det kan være vandet, der koges, kaffebønnerne males, 
kaffen, der brygges og som gruppen drikker sammen. Det er særdeles vigtigt, at den ældre 
ramt af demente deltager i processen og ikke blot ser, men også får de forskellige ting i 
hænderne.

Balance
Forløbet skal indebære en vekselvirkningen mellem samtale, spørgsmål og refl eksion med 
den demens ramte.

Kontinuitet
Forløbet skal være tænkt i helheder og skabe sammenhænge. Ældre med demens skal 
være tryg i forløbet.

Samspil
Forløbet skal ske i samspil med den ældre ramt af demens. Følelsen af kontinuitet og sam-
spil skaber nemlig energi.

Følelse og perception
Forløbet skal indeholde følelsen af, at der sker noget værdifuldt, som kan bruges til noget. 
Derfor er den dement ramte ældres fortælling af særdeles stor betydning og værd at lytte 
til. Det er den ældre ramt af demens der udvælger og bestemmer, hvad der skal fortælles.

Følgende model kan anskueliggøre den æstetiske proces, der bygger på tre erfaringsfor-
mer, FØLELSEN, OPLEVELSEN og ANALYSEN, som bygger på hinanden og er i samspil. Det er 
vigtigt at forstå, at de tre erfaringspunkter ikke er stadier.
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Hohr, Hans Jörgen – 1996

FØLELSE kan beskrives som det at føle verden, kulturen og have rationelle erfaringer.

OPLEVELSEN skal i denne sammenhæng være i en skabt og tilsigtet form. Oplevelsen er 
planlagt og har både en start og en slutning.

ANALYSE skal ske gennem den dementes egen erfaring, følelser og ”sprog”. 

Et forløb i Erindringsformidling skal være en æstetisk og sanselig oplevelse. Det stiller krav 
til, hvordan der formidles og til formidlingens formsprog. Forløbene skal være i tilsigtet 
form. Det betyder, at hvert enkelt forløb i sin ramme er nøje planlagt fra start til slutning 
gennem en række handlinger. 

En æstetisk oplevelse giver den demente ældre mulighed for at få en ny indgangsvinkel til 
de erindringer han eller hun har fra sin barn-, ung- og alderdom. Æstetiske oplevelser giver 
erkendelse. Om dette sker er selvfølgelig i sidste omgang afhængig af den ældres demens 
sygdom.

Den demens ramte ældre kan gennem æstetiske processer i Erindringsformidlingens forløb 
få mulighed for at udtrykke sig, kommunikere, opleve, analysere og indgå i en social sam-
menhæng.

Et forløb kan skematisk præsenteres på følgende måde: 

Begyndelse                                                               Afslutning

          Tænkning      Tænkning      Tænkning

Den Gamle By har et mål om ”at historien skal ud” til alle mennesker også til demens 
ramte medborgere. I Erindringsformidling er den demente ældres eget liv i centrum, og 
der arbejdes bevidst med at åbne for den sidste rest erindring i ønsket om at skabe men-
neskeværd for den ældre der lider af demens. Dette gøres ved at skabe rum for den de-
mens ramte ældres egne formuleringer.

Hvad tilbyder Den Gamle By?
Som museum kan Den Gamle By tilbyde en række forhold og genstande, som er af betyd-
ning for Erindringsformidlings forløbene. Først og fremmest har museet en række historiske 
huse med møbler og effekter, som allerede er indrettet til Levende Museum. Husene er 
møbleret og indrettet historisk korrekt efter konkrete årstal og fremstår som holistiske 
enheder. Møbler og inventar er ikke museumsgenstande, men kunne have været det. 

Derudover har museet en stab af veluddannet personale til sin rådighed. Personale, som 
kan kommunikere og formidle en historisk viden.
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Dette kan let omsættes til Erindringsformidlings brug. Der er imidlertid ting som der skal 
tages særlig hensyn til i forhold til ældre ramt af demens: Adgangsforhold, toiletter, den 
demens syge ældre opfattelse af situationen og lignende ting. 

I forhold til den museale del er der også særlige hensyn at tage: der skal opbygges en af 
samling af rekvisitter (genstande der ikke er museumsgenstande), fremstilling af kopier af 
relevante dragter, og lignende.

Ligeledes skal museumspersonalet udvælges med omhu. Der kan opstilles følgende 
ufuldstændige liste over ønskelige kvalifi -kationer for en aktør, der arbejder i Erindrings-
formidlingen:

• Aktøren skal være i besiddelse af empati
• Aktøren skal have evnen til at kunne tie stille og lytte
• Aktøren skal kunne stille spørgsmål på den rette måde, der åbner og ikke lukker
• Aktøren skal have personlige kvalifi kationer at byde ind med, for eksempel at kunne  
           synge, spille på klaver med mere
• Aktøren skal have gennemgået sundhedsuddannelsens kursus omkring, hvad demens            
           er og hvordan man begår sig i samvær med den ældre ramt af demens
• Aktøren skal kunne skabe ro omkring sig

Med andre ord er det altså særdeles vigtigt at udvælge de rette medarbejdere.

Erindringsformidling bygger på kombinationen af de aktuelle forhold og et kvalifi ceret per-
sonale og giver en helhedsorienteret sansepåvirkning: Den holistiske oplevelse, som består 
af lugte, lyde, smags- og synsindtryk og ikke mindst nærvær.

Den Gamle By får 4 millioner til Erindringens Hus

Siden Den Gamle By startede med Erindringsformidling i museets sønderjydske hus i Hav-
bogade har det været et stort ønske at få et Erindringshus, hvor der var bedre muligheder 
for ældre med gangbesvær. Ligeledes har museet ønsket at kunne tilbyde de ældre bedre 
garderobe- og toiletforhold.

Flere fonde har generøst støttet har generøst støttet Den Gamle Bys arbejde med erind-
ringsformidlingen til et hus, hvor ikke blot disse praktiske forhold kan bringes i orden, men 
også et hus, der er nærmere de ældres egen tid, end det som 1910 huset i Havbogade kan 
tilbyde. Oticon har støttet med 4 millioner kr., Tryg Fonden med 700.000 kr. og The John 
og Birthe Meyer Foundation med 1 million kr. Planerne er at bygge Erindringshuset, som 
en ejendom fra 1900tallet hvor indretningen er som i 1974. I stueetagen vil være en bu-
tik med radio og TV, hvor der i baglokalet er et lille værksted til reparationsarbejder. En 
trappeopgang fører op til 1. sal, hvor der er wc på gangen. Fra gangen går man ind i lejlig-
heden, som har to stuer mod gaden, nemlig en dagligstue og en spisestue. Fra stuerne går 
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man videre til køkkenet og soveværelset. Her bor radioforhandleren og hans familie. De 
besøgende i Erindringshuset kan med andre ord besøge såvel butikken som privaten. Der 
kan laves mad på gasapparaterne i køkkenet, og i butikkens baglokale kan man til en stille 
øl reparere og tale om radio- og TV apparater.

Skjult for de almindelige besøgende i Den Gamle By bliver der etableret en elevator, så 
ældre gangbesværede, der besøger Erindringshuset, kan komme nemt fra gadeniveau til 1. 
sals niveau. Handicaptoiletter og garderobeforhold vil også være i orden. En ny vej vil blive 
etableret, så det er let at køre lige til døren. Gadebelægningen omkring Erindringshuset 
bliver asfalt og fortov, som vi kender dem fra 1970’ernes Århus.

Når Erindringshuset står færdig, vil museet kunne tilbyde arrangementer og aktiviteter 
hele året og ikke som nu blot 7 måneder om året. Planlægningen af byggeriet er i fuld 
gang. Udgangspunktet er et hus i Korsør, Nygade 3c, som blev opført i 1904-05. I disse uger 
tegnes de sidste streger og aftalerne med håndværkerne er ved at falde på plads.

Den Gamle Bys visioner for Erindringsformidling
Den Gamle Bys visioner for arbejdet med Erindringsformidling retter sig først og fremmest 
mod et forsat varieret programtilbud for medborgere ramt af demenssygdomme. Herudo-
ver har museet på tegnebrættet at udvikle kurser for familier, hvis ægtefæller, forældre 
eller bedsteforældre er blevet syge. Dette tilbud skal vise, hvordan for eksempel børne-
børn kan fi nde vejen ind til bedsteforældrenes erindringer, så de kan få en meningsfuld og 
menneskeværdig kontakt. Det er også planen, at lave et tilbud for Social- og Sundhedsud-
dannelserne, der allerede har vist stor interesse for at lære om Erindringsformidling i Den 
Gamle By. Den Gamle By er et museum for alle, og ved besøg på museet skal gæsterne føle 
sig forundring, erkendelse, erindring og begejstring. At museet også kan være til gavn for 
mennesker ramt af demens sygdomme, er en stor glæde for Den Gamle By.



57

Ku
lt

ur
ar

vs
pe

da
go

gi
k 

i N
or

de
n:

 k
on

fe
re

ns
ra

pp
or

t

SEMINARER

Kulturarvspedagogik och livslångt lärande

Onsdag den 20. februar 2008
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TEMA 1: Børn, unge og kulturarv

Hur kan arkiven möta barn och ungdom 

på stan?  - exemplet ”Vi hittade en 

dagbok…”

Jim Hedlund, Landsarkivet i Östersund

”Onsdag den 15 mars: På eftermiddagen kom Olga och hämtade mig, då gick vi ut på mark-
nad. Först gick vi till Stortorget och köpte choklad och marmelad. Sedan gick vi till Nytor-
get och åkte karusell sex gånger. En gång blev vi bjudna av farbror Lindgren.”

Texten är en avskrift ur en dagbok som lämnades in på 1980-talet, till museets arkiv. Året 
är 1905 och det är den då tolvåriga fl ickan Ida Larsson som berättar. Platserna Stortorget 
och Nytorget (idag Gustav III:s torg) är perfekta exempel på platser i Östersunds offentliga 
miljö, som i tiden ändrats i både utseende och betydelse.  Idas dagbok blev temat till ett 
populärt skolprogram med en stadsvandring, där ett mycket lyckat samarbete mellan arkiv 
och museum tog vid. 

Här kommer en kort redogörelse om ett skolprogrammet  ”Vi hittade en dagbok…”  där 
samarbetet mellan institutioner från såväl arkiv som museum kommit igång på ett mycket 
positivt sätt. Efter den obligatoriska målsättningen visar vi på bakgrunden och det sam-
arbete som startades upp och som sen ledde till själva utförandet av skolprogrammet. I 
utvärderingen kommer sedan både refl ektioner och frågeställningar fram.    
    
Målsättningen
Det övergripande syftet med programmet är; att utifrån Ida Larssons dagbok från 1905 ge 
elever och lärare en inblick i dels vilken mångfald och vilka olika typer källmaterial som 
fi nns i våra respektive arkiv, dels att ge en bild av Östersund och människorna här i staden 
för cirka 100 år sedan. Genom detta syfte vill vi skapa en ökad nyfi kenhet för både våra 
arkiv och för staden Östersund (eller den hemort som eleverna kommer ifrån).

Bakgrund till programmet
Det hela började med att två av museets pedagoger presenterade en avskrift av en dag-
bok som lämnats in någon gång på 1980-talet. Här satt vi nu; personal från tre olika arkiv 
- museum, Föreningsarkiv och Landsarkiv. Kunde man göra något gemensamt skolprogram 
av detta?  Hur skulle det då se ut? Vilka skulle programmet vända sig till? Hur omfattande 
skulle detta bli? – Dagboken ger så många ingångar: Sociala förutsättningar, engagemang, 
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föreningsliv, affärsliv, stadsmiljöer, arkitektur och inte minst människans vardag. Vem 
skulle göra vad? Och vilka roller skulle respektive institution ha i själva förarbetet - upp-
lägg, fakta och materialinsamling och inte minst senare i den utåtriktade verksamheten? Vi 
var dock snart ense om att detta samarbete skulle ske med både gemensam material- och 
fotoinsamling samt gemensamma lektionspass med stadsvandringar.

Dagboken fi ck styra själva stadsvandringen. De platser och miljöer som nämns i den och 
som haft en central och betydande roll, i såväl dåtid som nutid valdes ut. Rent praktiskt 
spelade även valet på de geografi skt lämpliga miljöerna in. Foton valdes givetvis ut efter 
de utvalda platserna, men även foton på olika händelser och evenemang, som nämns i dag-
boken. Detta ger materialet en ytterligare dimension (ex Barnens dag år 1905).  Arkivma-
terial som Kyrkoarkiv, affärsarkiv, sjukjournaler, skolböcker, bilregister - ja, t.o.m. fångrul-
lor gav mer fakta till programmet. När väl tillräckligt med material och foton tagits fram 
bestämde vi hur lektionspassen i stort skulle se ut och givetvis själva stadsvandringen. 

Och en junidag 2007, gick vi ut med en ”pilotklass” (klass 5) från Norra skolan i Östersund 
på en stadsvandring. Samma lärare bokade in sig igen på en ny vandring under hösten…

Själva utförandet
Varje klass skulle träffa oss vid två tillfällen; ett arkivpass inomhus och ett lektionspass 
utomhus – stadsvandring. 

Till arkivpassen skulle klasserna delas i två grupper och besöka både Jamtli / Minnesbanken 
och Landsarkivet och Föreningsarkivet. Det hela skulle ta cirka två timmar. Efter en timma 
växlade vi grupper. Detta gick ju utmärkt då våra arkiv rent fysiskt ligger mycket nära var-
andra. Våra olika institutioner fungerade här som en enhet!

Under arkivpassen fi ck nu eleverna en introduktion om programmet – ”Vi hittade en dag-
bok…” Vi berättade om Ida Larsson, hennes familj och vänner. Eleverna fi ck sedan ytterli-
gare ”bekanta” sig med Ida och hennes familj, genom att se på foton på både dem och hur 
delar av Östersund såg ut år 1905. Genom att först visa på olika sökvägar och hur vi hittat 
material, information och foton kring detta program, fi ck sedan eleverna själva pröva på 
att hitta information och foton - teori blandades med praktik. Under passet fördes även en 
dialog med eleverna där vi fl ikade in följande frågeställningar: Vilka idéer och föreställ-
ningar formade stadslivet för ca 100 år sedan? Vad engagerade människor för 100 år sedan 
och vilka händelser och miljöer präglade staden?  Och hur ser det ut idag?  Vilka skillnader 
och likheter kan man se? 

För att sedan förbereda dem på själva stadsvandringen fi ck klassen häften med delar ur 
själva dagboken, för att ”läsa in sig på” Ida, hennes familj, vänner och en del platser i sta-
den. Vi försökte också att inspirera - ”peppa” lärare och elever att själva skriva om tankar, 
engagemang och vilka miljöer i staden som betyder något för just dem idag.  Om de även 
lämnade in detta, skulle ju i praktiken deras barnbarn, kunna komma till oss och se hur 
det var i Östersund år 2008.  Tänk att få läsa och göra en stadsvandring utifrån just deras 
texter om 100 år…    

Efter ca en vecka så körde vi sedan det andra lektionspasset – stadsvandringen. Anled-
ningen till detta upplägg är att eleverna skall hinna läsa ur häftet (dagboken) som de fi ck 
under arkivpasset. Två pedagoger (från arkiv och museum) gick nu med gruppen på stan ca 
1,5 timme. Stadsvandringen startades vid Prästgatan 1 (Östersunds sjukhus akutintag). En 
strategisk bra plats, då miljön här totalt ändrat utseende genom åren. Under vandringen 
gjordes sedan sex stopp på olika platser.  Platserna var utvalda utifrån dagboken och att 
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de även är aktuella mötesplatser än idag. Vi gick alltså i Ida Larssons fotspår, stannade 
repeterade och la sedan till lite mer fakta kring de miljöer vi tittade på. Men här fi ck även 
eleverna själva vara aktiva. Med oss på vandringen hade vi en väska med fotoförstoringar 
på de utvalda miljöerna, som det såg ut på Idas tid (1900 – 1905).  Klassen delades nu in i 
grupper på tre om tre och de kunde nu se på foton, jämföra och ibland helt orientera in sig 
på de utvalda miljöerna. Vad hade förändrats? Fanns det några likheter? Vilken betydelse 
hade dessa miljöer haft? Många frågor som varför och hur uppstod automatiskt. I våra lo-
kaltidningar kan man idag (2007 – 2008) läsa om debatten kring Stortorgets ombyggnation. 
Stortorget nämns även ofta i dagboken och är ett av stoppen där eleverna verkligen kan se 
hur förändringarna skett genom åren. Vid detta stopp kommer alltid de mesta reaktionerna 
fram: Hur kunde de riva/bygga så här? Vem bestämmer hur det skall se ut? Hur kan man 
påverka? Kan man påverka? Att bara ta upp om detta ger en annan ingång till refl ektioner 
och frågeställningar. Vi är inte först på plats, men just nu är det VI som lever och verkar 
här. Vår generation formar och påverkar miljön för framtiden.

Avslutningen skedde vid Östersunds hamn, då vi sammanfattade själva programmet. Här 
”peppade” vi dem än en gång att skriva om sitt eget engagemang, tankar och vilka miljöer 
i deras närområde, som berör dem idag. Vi betonade också särskilt att vi (arkiven) gärna 
ser att det material som de producerar lämnas in till oss för förvaring och om att de alla 
faktiskt är en del av vår historia och en länk i vårt kulturarv. 

Utvärdering
Vad har vi nu lärt oss av detta? Uppstod det problem eller situationer som vi inte var 
beredda på? Vilka har refl ektionerna varit i stort från oss, från lärare och inte minst från 
eleverna? Hur kan vi utveckla vidare detta? 

Intresset och mottagandet av programmet blev mycket lyckat! Cirka 500 elever vandrade 
med oss i såväl arkiv som längs Östersunds gator. Vi blev t.o.m. tvungna att tacka nej till 
klasser och be dem återkomma till våren. 

Programmet har även gett ringar på vattnet eftersom en del lärare återkommit med elever 
för ”vanliga besök/visningar”. Kontakter har även knutits till framtida samarbeten. Men 
som arkivpedagog kan man aldrig luta sig tillbaka och vänta på bokningar. Skolans värld 
förändras ständigt och vårt samarbete med skolan har ingen stark tradition. 

Vi saknar också skriftliga utvärderingar från lärare och elever. Vi borde så här med facit i 
hand även från besökarna, begärt en skriftlig utvärdering av själva programmet.  Att bara 
höra att det var bra (för det fi ck vi nog höra i samtliga fall) glöms snabbt bort. Här har vi 
en del att arbeta med… 

Trots att vi vid fl era tillfällen ”peppade” lärare och elever att själva skriva om deras 
engagemang, fritid och vilka miljöer i staden som betyder något för dem idag. Och trots 
att samtliga av de lärare vi nämnde detta till var positiva kring detta, så har vi inte fått in 
något material än…   

Bara att i utskick och mail skriva ordet stadsvandring lockar säkerligen en del lärare att 
boka in sin klass till oss. Och när de väl kommer hit fi nns chansen att marknadsföra våra 
arkiv ytterligare. Genom att visa ”spännande dokument” och på den stora mångfalden som 
våra arkiv har, ökar chanserna att få både lärare och elever intresserade att vilja komma 
och besöka oss även i framtiden. Under dessa lektionspass har allt från bödelskvitton och 
häxor till bantningsföreningen ”Fetmans fi ender” visats upp. Här fi nns dock risken att 
besökarna kan fastna för allt det ”andra häftiga” och nästan glömma bort själva skolpro-
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grammet.  Det hela blir en balansgång, när man får bra feedback kan det vara svårt att 
hålla igen. Frågor: Vad vill vi eleverna skall ha med sig härifrån? Vad lär sig eleverna? Vad 
upptäcker eleverna?

Genom att röra sig i stadsmiljön lägger vi till ytterligare en dimension till programmet. 
Att röra sig i ett otraditionellt klassrum (ute på stan) ger ofta andra intryck och helt andra 
inlärningsmöjligheter än i ett klassrum. Här kommer platsens betydelse för lärandet in. För 
många av eleverna som ofta lever här och nu, handlar det om att de skall få förståelse för 
att någon har varit på platsen före oss, att den fysiska miljön – byggnader och människors 
sätt att tänka och handla, ibland förändras över tid. Att dra trådarna från dåtid till nutid 
och se vilka platser som varit viktiga förr och de som är viktiga idag funkar för alla orter, 
inte bara städer. En gymnasieklass som var med hade Strömsunds historia som tema och 
ville se vårt upplägg. 

Att även ge skolklasserna chans till uppföljning och material att jobba vidare med temat är 
viktigt. En lärare utryckte det som att man alltid bör få med sig något från arkiven/museet 
– arbetsuppgifter, inspirerande övningar, förslag och tips mm. I skolans värld går allting 
så fort. Man byter tema, ämne eller projekt ibland efter bara några dagar. Snart är detta 
besök historia. Som lärarna överöses man ofta av ständigt nya erbjudanden. Finns det inga 
”fysiska bevis” efter besöken från oss fi nns risken att man till sist glöms bort. För att det 
hela skulle blivit riktigt bra, skulle vi ha levererat detta material direkt vid stadsvandring-
ens avslutning. Detta är färskvara – ”det gäller att smida medan järnet är varmt”…Vi fi ck 
inte fram något bra uppföljningsmaterial i tid. Här var det kanske en nackdel att vi var fl er 
institutioner inblandade, som skulle se och godkänna själva materialet. 

Samarbetet mellan arkiv och museum var även det ett mycket lyckat drag. En fråga som 
från början vädrades, var om någon av oss skulle dra mer fördel av detta på bekostnad av 
de andra?  Museet har många pedagogiska resurser – arkiven få. Risken fi nns i sådana här 
fall, att arkiven som inte är så inarbetade på skolprogram, förser museets pedagoger med 
all den information och uppgifter som man kan frambringa ur ett arkiv. När sedan program-
met körs är det bara museet som står för den utåtriktade verksamheten. Arkiven syns bara 
i programmens källhänvisning. Här var det inga som helst problem. Alla (pedagoger) drog 
åt samma håll på en gång. Dels kunde vi alla bidra med bra material och foton till själva 
programmet.  Dels blir ju själva arkivlektionen mer lättarbetad, då vi kan dela på större 
grupper/klasser och ändå köra dem samtidigt. När vi genomförde stadsvandringarna var 
vi alltid två pedagoger – en från museet och en från arkiven. Vi både kompletterade och 
stödde varandra under själva vandringen. ”Man skall alltid vara två!” (citat från Stadsarki-
vet i Oslo).

Det man kan sakna är en gemensam överblick av själva arkivpassen. Vi vet egentligen bara 
i stort vad den andra samarbetsparten går igenom på arkivlektionen. Kanske har museets 
pedagoger åsikter om arkivpedagogens lektioner (eller vise versa)? Arkiven har inte samma 
tradition mot skolan och det kontaktnät som museet har, vilket medför att arkivpedagogen 
under dessa lektioner tar chansen att visa upp så mycket mer än bara material från Ida 
Larssons program. Kanske tar vi upp samma saker - överlappad information om program-
met?  Här skulle vi tillsammans kunna bygga upp ett mycket kvalitativt program. Mer kom-
munikation, mer feedback, mer idéer…

Ett litet irritationsmoment är att vi på våra olika institutioner, har olika möjligheter att 
ställa upp och ta dessa pass. Från arkivens sida fi nns det för det mesta tid. Det var också 
genom arkiven de fl esta bokningarna skedde. Museets pedagoger har däremot många 
strängar på sin lyra och räckte ibland inte till, vilket medförde att vi blev tvungna att 
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tacka nej till en del klasser. Som arkivpedagog grämer man sig när man får tacka nej till 
besök. Ett angenämt problem kan tyckas, de vill ju ändå hit, men ett problem dock. Jar-
gongen oss emellan var ofta ”allt för besöksstatistiken”…

Detta är ändå ett bra och konkret AM-projekt. Att t.o.m. få till ett ABM-projekt av detta 
skulle nog gå men känns ändå just nu långt borta. Hur går vi vidare med det?  Kan vi få 
med fl er aktörer?  Borde vi det?  

Det häfte som vi delade ut med textutdrag från dagboken, hade ”friserats” till nutidssven-
ska. Var det rätt? Skall man ge dem ”originaltexten” med den ”rätta” känslan av 1905 eller 
skall man göra texten lättförståelig för dagens ungdomar?  

Här kommer vi då in på själva dagboken. Det första vi hade att utgå ifrån, var en avskrift 
från Idas son Gösta Hällhoff, alltså inte originalkällan. Rent källkritiskt kunde vi inte säga 
att det som stod i texterna egentligen hade hänt. Texten kunde även vara påhittad eller så 
kunde vissa saker från originalet utelämnats eller gjorts om för att passa en framtida lä-
sare. Det kanske aldrig hade funnits något original. Allt detta lyftes bl.a. fram då vi talade 
om källkritik för eleverna. Utifrån den text vi hade kunde vi ändå genom arkivhandlingar, 
tidningar och foton se att de datum som nämndes i dagboken om vissa händelser verkligen 
stämde. Men det bevisade ändå inte dagbokens existens. Men nu har vi ändå fått in origina-
let Idas dagbok, tillsammans med en mängd foton på Ida Larssons släkt mm. Vi tog kontakt 
med hennes dotter Ingrid Hällhoff, som med glädje sände oss allt material. Detta gör att vi 
nu kan utveckla programmet ytterligare – Kul! 

Med glädje kan vi sammanfatta att detta samarbete mellan arkiv och museet visade sig bli 
ett mycket lyckat drag, som ger mersmak för framtida projekt och möjligheter att tillsam-
mans blir vi attraktivare, starkare och bättre.

Tänkvärt
Finns det något intressantare för en pedagog när oväntade frågor och reaktioner kommer 
fram? Man tror ofta ut ifrån sitt eget tänkande att det här väcker nog deras intresse. Och 
så överraskas man av ett helt annat resultat. Några elever fi ck till uppgift att plocka fram 
stadsbilder från förra sekelskiftets Östersund; de fastnade helt i 1970-talet… Att känna 
igen ett Domus och en mattaffär 37 år bak i tiden, var nog så spännande för dem. 

Ett annat fenomen var att en klass kunde te sig helt annorlunda i klassrummet (arkivet) 
än ute på själva stadsvandringen. En del klasser var mycket engagerade under arkivpasset 
medan vi pedagoger uppfattade dem som mer eller mindre intresserade under själva stads-
vandringen. En del tycktes nästan stumma under arkivpasset och blev mycket engagerade; 
ja i vissa fall rent upprörda under stadsvandringen – ”Men hur kunde ni låta dem göra så 
här?!…” 
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Om forståelse av mangfold i museer (abstract)

Eva D. Johansen, Alta Museum, Norge

Gjennom den kulturelle skolesekken, en norsk satsning for mer kunst og kultur i skoleh-
verdagen, skal alle elever få møte profesjonelle kulturaktører fra ulike felt. Forrige år 
initierte ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) et samarbeid mellom 
museum og skole forankret i Howard Gardners teori om multiple intelligenser og metoden 
”teaching for understanding”. Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum (VAM) deltok i 
prosjektet i samarbeid med Alta ungdomsskole. 

Norges nordligste fylke har tradisjonelt en fl erkulturell bosetning. En relativt stor andel har 
samisk tilknytning. Samenes revitaliserte status som urfolk, opprettelsen av sametinget og 
samenes innfl ytelse på forvaltning av landrettigheter i Finnmark har aktualisert fortolkning 
av samisk fortid i regionen. Samarbeidsprosjektet mellom VAM og Alta ungdomsskole tar ut-
gangspunkt i elevenes forforståelser og stereotypier og legger, gjennom ulike aktiviteter og 
øvelser, tilrette for refl eksjonsprosesser og nyansert forståelse av ”oss og de andre”. Jeg 
vil i mitt paper gi en presentasjon av prosjektet, valg av tema, mål og aktiviteter, og jeg 
vil vise hvordan denne tilnærmingen til museumslæring har potensial til å forstå mangfold 
på ulike nivå. 
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How can museums get youths involved in 

heritage preservation?

Mangong Peter Musa, The Musa Heritage Gallery (Mus’Art) in Kumbo, Cameroon

Introduction
I would like to commence this paper by fi rst of all taking a look at museums as learning 
institutions. Museums are an important place for out of normal classroom learning. As such 
museums offer visitors especially students and the young opportunities to learn a lot of 
issues that surround them and their environment. These range from science related is-
sues such as marine life, man, nature, ecological changes, physics, chemistry and dealing 
with fi gures. Technological learning in museums covers issues such as design (technical and 
computer assisted), construction, mechanical, electrical and engineering industries. In mu-
seums youngsters get to learn about the history of their country, about other countries and 
about different peoples of the world. Museums also offer opportunities to learn about art, 
craft, culture and architecture just to name a few. Other emerging museums today cover 
advances in technology such as health technology, astronomy, information & communica-
tion technologies (ICTs), warfare technology etc.

These few examples illustrate the educative role of museums. It is important to note that 
museums can offer either indoor or outdoor learning opportunities depending on the type 
of museum in question. Museums therefore contribute a lot toward serving the public in 
their unique capacity as out of school or outside classroom learning centres. One very in-
teresting aspect of learning in museums is the fact that you actually see what the learning 
is about. If the visit was about fossils or a pre-historic excavation, you actually see the 
material which is the focus of the study. This makes museum learning very exciting thus 
attracting a lot of interest from youngsters and students eager to learn and discover new 
things. As such museum visits can greatly contribute in broadening the intellectual capaci-
ties of museum visitors.

Although museums offer a great atmosphere for out of classroom learning, and
opportunities for hands-on or interactive learning for museum visitors, youngsters in de-
veloping countries where museums are not well developed do not have the advantage 
their counterparts in western countries or in countries where museums are highly deve-
loped have. Cameroon is one of such countries where museums are not well developed. 
Cameroon is a developing country located along the Gulf of Guinea and shares boundaries 
with Chad, Equatorial Guinea, Gabon, Republic of Congo and the Central African Republic. 
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An internship at the National Museums of Kenya (NMK) in 2005 gave me the opportunity to 
see how museums where received by educational authorities and school children in Kenya 
as an integral part of the learning cycle.

Museum visits by groups of school children to Nairobi Museum was very regular, the
NMK Interactive Public Programmes Project where I was attached for two months runs the 
Young Researchers Club that seeks to cultivate a museum learning culture in youngsters 
through interactive activities and a newsletter. Together with colleagues at the NMK In-
teractive Public Programmes Project based in Nairobi where I worked, I participated with 
the team at Kisumu Museum in organising a seminar for District Education Offi cers and 
Head Teachers at Kisumu Museum on the importance of collaborating with the NMK and in 
preparing to launch the Young Researchers Club at Kisumu Museum. I was inspired during 
the preparatory meeting and seminar itself. The Education Offi cers and Head Teachers 
turned up massively for the two-day seminar that held at the end of February 2005. This 
was testimony of the fact that the museum is recognised as an out of classroom learning 
institution in Kenya. In my country museums do exist but a lot still needs to be done in 
order for educational authorities, teachers and students can start appreciating museums as 
centres for out of school learning. We need a policy document to be enacted regarding this 
and sensitization of the public especially educational institutions on the work of museums. 
Until such a time that this is accomplished museums in Cameroon still have a long road to 
go in order to be regarded as institutions that provide some form of learning opportunities 
for visitors, youngsters and students respectively.

Strategies adopted: The Case of Mus’Art
Mus’Art was created in December 1996 in memory of Cameroonian artists Daniel Musa 
and his elder son John, to preserve wood sculptures by these departed artists. Mus’Art is 
expanding and diversifying its collection to cover the Western Grass-fi elds region which is 
composed of the North West and West Provinces. The Mus’Art collection is comprised main-
ly of wood carvings, pottery, basketry and traditional metal works. Youths can enormously 
learn from museum collections and museums can offer a lot of avenues for learning. To 
bring youths closer to a museum is a very complex issue especially where very little is said 
about the educative role of museums. Another factor that makes this task more complex is 
when the museum is unable to develope a good marketing mechanism due to lack of funds 
to attract young persons or audience in general.

At Mus’Art we consider that youths are very important agents in disseminating
information about the work of museums; for example our work in preserving the art and 
craft of the region for posterity. In other to ensure that the museum attracts youngsters we 
are always developing strategies that can bring them close to the museum.

1. We developed a centre for arts and culture. Mus’Art subscribed to close to 100
different magazines, newsletters and journals. Opened the centre to the public but
the youths did not care about it. We therefore did not succeed in this, though the
centre is a great asset to the museum’s day-to-day functioning.

2. Organised a workshop on CreativeChange exploring possibilities of how to utilise
the arts in achieving the Millennium Development Goals (MDGs). The event was
very successful with over 60 youths in attendance. It was a great opportunity for
us to make them know about Mus’Art. Such workshops could be a great way to
bring the youths close to the museum.

3. We arranged with ASEC-NW a locally based NGO (with a membership of over
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1800) to organise two workshops at the Mus’Art premises for its members (mainly seconda-
ry school teachers). These served as a good opportunity to let the teachers get acquainted 
with the museum and what we do. This was a method of getting the teachers to reach out 
to their students on our museum. ASEC-NW also published information on Mus’Art in one of 
their newsletters that is sold to teachers and students in the North West Province.

4. We have been collaborating with the Philosophy Department of the Government
Bilingual High School (GBHS) Kumbo in organising annual visits for the Lower Sixth Philosop-
hy Students. This visit brings above 70 students from that school each year to the museum. 
The partnership has been very successful.

5. We tried same with other schools in the locality and they sent in their pupils and
students but stopped. We need to encourage and enlighten schools in the locality
about the museum but lack of means and limitation of staff makes it impossible.
We are in need of a volunteer to handle this very important aspect of Mus’Art
outreach to schools.

6. We successfully organised the international photographic exhibition 1000
PeaceWomen across the Globe from Switzerland which was attended by a lot of
youths.

7. We intend to continuously mount up international exhibitions as a method of
bringing to Cameroon works created in other countries as a way of boosting up
creativity amongst the youths.

For our museum to serve as a learning centre, we have a duty to teach our youngsters on 
traditional arts, crafts, music and culture. Our youngsters need to carry on the skills of 
their forebears in order to make the arts, crafts, music and culture of our region to fl ou-
rish as was the case about a hundred years ago, an era that produced great artists and 
craftsmen, fantastic traditional music and musicians, a rich culture for which the Western 
Grass-fi elds was very much admired as a land of cultural beauty and great cultural and 
artistic wealth. It is only when our youths are able to create their own art, craft objects, 
and music that they will realise the important role of museums as preservers of cultural 
and artistic heritage. By getting engaged in the arts, crafts, music and culture sector the 
youths will become great custodians of our heritage for tomorrow’s generations.

Nowadays youngsters are more interested in sports, watching movies and television
(especially with the option today to choose from a range of foreign channels), going to the 
cyber café and for a drink or to the clubs. We are also living in “an age that information & 
communication technology has taken a lead over every other human undertaking” as such, 
our youths do not bother about going to the museum. How can they go when no body tells 
them that the museum is important? How can they go when no body tells them they have a 
lot of things to learn when they visit museums? 

Why should they go to the museum when museums are portrayed as a place for keeping 
old stuff which is no more of any value? Yes. These are the realities not only peculiar to 
Mus’Art but to other museums in Cameroon and in countries where museums are yet to be 
accepted by society as informal learning centres.

Mus’Art seeks to encourage youngsters and students to become involved in our activities.

In Kumbo where Mus’Art is located we would like to create a centre where youths can be 
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taught art, craft & music. These could eventually create jobs and a vibrant art and culture 
industry in the locality. Our old artists are gone, craftsmanship of our region is disappea-
ring, folk music and some great artist known and unknown, recognised or neglected have 
died or are aging. The younger generation needs to feel this gap. We see this urgent need 
if the art and craft of the region is going to fl ourish. Our art and craft is being extinct and 
we are threatened by globalisation and the liberalization of trade.

Where is the future for our local art and craft industry, our music and our culture?
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TEMA 2: Unge voksne, voksne og social inklusion via 

kulturarv

Cultural Learning in the Transition from 

Social Client to Learner
65

 

Henrik Zipsane, Nordisk Center for Kulturarvspædagogik/Jamtli

Can an exposure to cultural heritage give us anything other than simply knowledge about 
the “old days,” about how things were “once upon a time”?  I believe it is important to ask 
this question when discussing the aims of educational initiatives based on cultural heri-
tage. 

For the most recent generations of historians and museum curators, the usual response 
would be one that argued for the importance of knowing and understanding the relations-
hip between the way things were then and the way they are now, and, possibly, how they 
can be (Aronsson 2004).  Implicit in such an argument there is, as I see it, an assumption—
quite general and natural—that our understanding and awareness of the past enables us to 
shape an optimal present and future — that the civilising process need not be re-discove-
red by each generation. 

When we understand why something is the way it is, by understanding how it has become 
the way it is, then it is easier for us to accept it and relate to it. Cultural heritage becomes 
quite simply a means to educate or foster. Whether the educational process is intended as 
a means of inculcating citizens with national or regional identity or whether it is exploited 
to project the defi ning qualities of a cultural heritage that distinguish a particular class, 
gender, ethnic group or possibly generation is, I would argue, essentially unimportant, 
since in all of these cases it is still a question of education and fostering. 
 
Similarly, whether we characterise the teaching of history in schools as “the lack of his-
tory” in the 1970s, as a focus on thematic studies in the 1980s, as the learning of “im-
portant” dates 40-50 years ago or as the learning both of important dates and lists of 
sovereigns before then, is relevant only in the sense that it draws attention to changes in 
teaching techniques. In reality, the knowledge of the past has always been taught for the 
benefi t of the community. To express it differently, learning by heart was an attractive way 
of teaching history when it was a question of one—for most mortals—indisputable history 
(Zander 2001). 

65 This paper has also been published in ”proceedings” at the CRLL 4th International Conference, University of Stir-
ling, Scotland, 22nd – 24th June 2007.
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Today, there is a tendency for a national defence of a nation’s cultural heritage and its 
importance, even in schools. This trend is most apparent in England, The Netherlands and 
Denmark, but traces of this attitude are to be found in other places. In the countries men-
tioned, history as a school subject has been allocated more time, has been upgraded—i.e. 
the value of a good grade in history has become more important—and, furthermore, “na-
tional” identity has been given greater emphasis, even if the discipline itself has become 
more international. However, this is almost certainly, despite the shift in offi cial attitudes, 
a question of the “swan song” of the old national narratives. The period of the “grand 
narrative”, the narrative that unifi es the nation is probably over, just as Francis Fukuyama 
proclaimed almost 20 years ago when he wrote The End of History (Fukuyama 1989).

However, it is clear that cultural heritage is not just the ‘grand’ narratives. We are not 
limited to producing only the ‘grand’ narratives, we are also, naturally, entitled to tell the 
minor ones and the minor narratives within the realm of cultural heritage can be used as 
well as the ‘grand’ ones. To my mind, our focus should be, to a greater extent than is the 
case today, on what we want to achieve in our production of  both ‘minor’ and ‘grand/ma-
jor’ cultural heritage experiences. This is my simple, and for many surely obvious, point in 
the following. 

Competences – supply and demand.
Today, there is no automatic assumption that we need to know anything about world his-
tory or about the past in our cultural sphere, country or locality.  Thus, as practitioners in 
cultural heritage, we need to be able to explain convincingly the worth of our efforts. We 
owe this to two groups, partly to those who pay our wages, and partly to those who are the 
recipients of our cultural heritage initiatives. 

Furthermore, it is valuable for our professional status if there is a high demand for the 
cultural heritage activities we have to offer. For about 20 years we have been successful 
at my museum – Jamtli situated in the middle of Sweden and Scandinavia – in producing 
cultural heritage experiences which could be exploited to attract tourists to both the town 
and the region. In this regard, one can argue that there has been a demand for the pro-
duct made available by the museum. Interest has been signifi cant from both the tourists 
and from the public bodies who fi nance the museum. This interest/demand continues and, 
naturally, we do our best to continually improve the product and to attract more visitors. 

The worlds of the grand narratives and the minor narratives are in state of constant fl ux 
and have altered radically, in many fi elds at the beginning of the 21st century. Today they 
are fundamentally different from what they were when cultural heritage production for 
tourists was begun at Jamtli more than twenty years ago. Requests for diverse goods and 
services appear all the time. For the cultural heritage sector, some of these requests are 
worth examining in greater detail. As with all other areas of production, many questions 
are raised. How is the good or service characterised? Who wants it and who will fi nance it? 
Can we produce this good or service at a competitive price? 

To meet this demand in an effective manner, it is important for cultural heritage institu-
tions, as learning environments, to be precise about what they can produce and also to 
be able to express this in a manner that is easily understood by those whose demands are 
to be met. At Jamtli, our point of departure was competence.  With this notion we could 
see more clearly what the effect would be of a meeting between the learner and cultural 
heritage. Museums, like archival institutions, offer no formal qualifi cations. We are not a 
school. But the learners—visitors, participants, customers, users—can improve their com-
petences (skills, attitudes and knowledge) with us. Since the second half of the 1990s, the 
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world of education and educational policies has discussed the notions of competences, real 
competences, key competences etc. Competencies are the product of life-long learning 
(Anderson 2000 & Eurydice 2000). 

A competence in demand – learning to learn 
In recent years, work at a number of levels has tried to specifying which competences are 
vital in a post-modern, global world—naturally, all of this work is from a primarily Western 
perspective, but this is the material we have to work with (Ehlers 2006 & Edwards 2006). 
UNESCO, OECD, the E. U. and the Nordic Council of Ministers have all been involved and 
there is a good deal of agreement in their conclusions.  

One of the vital issues they have raised is that which goes under the label of adaptability. 
The ability, willingness and courage to adapt to irregularities in life – i.e. in working life—is 
essential in relation to ”employability”—the possibility of gaining profi table employment. 
In terms of the western world’s social logic, with its emphasis on the information society 
and knowledge-based production, it is essential to place adaptability on the agenda, with a 
particular focus on the quality of learning to learn. Internationally, the focus in the discus-
sion on learning competencies is on “learning to learn”. 

It is from this almost market-economy approach that our interest in whether we, in the 
cultural heritage sector, can offer anything of interest here is best understood. If we dig 
somewhat deeper the humanist arguments begin to appear. In contemporary political ter-
minology these notions are labelled as “social inclusion”, “social cohesion” or even “a so-
ciety for all”. Of course there in this social, economic and political agenda about learning 
to learn also lies a European agenda and even an agenda of creating a European identity 
(Negt 2000 & Ottersten 2004). But in this essay I solely focus on the learning agenda as 
such. Learning how to learn is a necessary prerequisite for adaptability. It means that as 
early as possible everyone, as far as possible, should be involved in life-long learning. This 
is a vital political, economic and social principle and we are exploring this fi eld to see if 
there is an interesting market here for the cultural heritage sector. 

”Early school leavers” or “Dropouts” 
On the political and educational agendas—which are diffi cult to distinguish in reality—the 
whole development of the notion of competences has been closely linked to a focus on cer-
tain concerns in the West.  

One such concern is the problem of young people who have not acquired the necessary ba-
sic skills and qualifi cations—created a proper foundation—before leaving compulsory secon-
dary school and upper-secondary school. Naturally, the internationalisation of research and 
politics is refl ected in the debate on this issue in the Nordic countries where concepts from 
the Anglo-American and international debate are appropriated, which means that we often 
describe these young people as “early school leavers” or use that dreadful term, “dro-
pouts”. When the E. U. initiated the Lisbon process in 2000, there was a focus on these 
young people. Reports from the OECD and the member states had disclosed that more than 
15% of each year group of young people in the E. U. had not achieved a satisfactory ba-
sic education by the time they had reached the age of 20 (EU 2001, 2004 & 2005 & OECD 
2005).  The aim of the E. U. was to reduce this to 10% by 2010. Already in its follow-up re-
port of 2004, the E. U. Commission wrote that, by all accounts, this aim would not be met 
and an even more depressing prognosis came the following year. Therefore, in 2006 the E. 
U. Commission and Heads of Governments/States decided that extra stimulatory measures 
should be available to the member states, with the result that the problem was pinpointed 
as a special priority area within the frame-work of the new programme for life-long 
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leaning, covering the years 2007 to 2013. A closer reading of the literature on this issue 
discloses that initiatives will come, naturally, from two directions. On one hand, efforts 
are to be made to ensure that the fall-off from compulsory secondary schooling and up-
per-secondary school is to be mitigated. Or, to express it slightly differently, the secondary 
education system is good, but can be better. During this period member states in the E. U. 
will exchange experience on what can be done to help so-called weak pupils, how school 
fatigue can be avoided etc. Progress is being made all the time (Field 2006 & Jarvis 2006). 

However, on the other hand it is not to be expected that secondary and upper-secondary 
schools will solve the problem entirely. In part, this is because, as most people agree, 
the educational system is designed for mainstream people. The system is constantly get-
ting better in keeping the young people within the system. However almost certainly, 
there will always be young people who do not entirely fi t into the system. Some of these 
young people have already abandoned the educational system. Here, it is quite evident for 
most people that secondary and upper-secondary schools are those institutions that are 
least capable of attracting these young people back to the classroom. If an individual  has 
abandoned the classroom because of what is known as ”school fatigue”—a term that surely 
covers a multitude of problems—then this person has defi nitely abandoned the classroom. 
If these young people are to gain a basic education, it must be in a different manner. In 
the Nordic countries we have experience of voluntary schools, youth schools and folk high 
schools which, with slightly different rules and potential in the individual countries, have 
experience in offering somewhat different forms of learning and learning environments. 
However, it is especially the social context of the forms of education that is different from 
compulsory secondary schools and upper-secondary schools. The actual core of education 
is often the same; and it works for many young people. But even here there is a residuary 
group which these complementary systems of education do not attract. In the Scandinavian 
countries about 6-8% of young people are not attracted to this system. It was in this con-
text that we conceived the idea that the cultural heritage sector might have something to 
offer. The ”Xpress on tracks” project in Östersund was an initiative based on this thinking. 
It was launched in the spring of 2006 and the preliminary results are quite informative. 

Xpress on tracks
The NCK (The Nordic Centre for Cultural Heritage Learning) has, through Jamtli Museum 
and the State Regional Archives, who are its parent bodies, initiated a project of coopera-
tion with Birka Folk High School, which lies approximately 10 kilometres west of Östersund 
and the archive and museum. The steering committee for the project also includes Öst-
ersund Municipality and the Employment Service, who act as joint- fi nancers of the pilot 
project.

A maximum of 12 young people in the age range 20-25 participate in the project at any one 
time. They are young people who, in addition to lacking a basic education, are also unem-
ployed. At the national and the European level we know, from the fi gures, that nearly two 
thirds of the members of this target group are young men, but our project has not had such 
an overwhelming majority of young men.

Currently, the project has three members of staff with pedagogical and curator qualifi ca-
tions and experience, each one of whom works part-time, 50%.  The aim of the project is 
to stimulate the participants into re-starting their education, possibly, but not necessa-
rily, at Birka Folk High School, or to work more intensively at applying for jobs and fi nding 
work, hopefully permanent, not for a limited time, and not subject to government sub-
sidies. In accordance with the issues addressed by the international studies, our primary 
aim is to encourage these young people to improve their basic education, as it is clear that 
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without this step they almost certainly will fi nd it very diffi cult to gain a foothold on the 
labour market. 

So far, the results show that a third of them have begun basic education, another third 
have found employment – unfortunately mostly short-term and with one or another form of 
government subsidy—and the fi nal third are either still with the project or have left it for 
various reasons. One young person has left the project in protest! It was “too much”! 

We asked a senior lecturer in education at Mid-Sweden University to interview a group of 
participants on completion of the fi rst six months of the project in order to get an indica-
tion of how the participants were reacting to the project (Augusén 2006). A clear feature 
of the observations made by these participants was their need to stick to their decisions. 
It is they who have to decide whether they want to continue from the project into educa-
tion or other activities.  A typical statement that captures their attitude is “I would have 
started education without this project, but not right now!” 

On condition that the third who have begun courses to supplement their basic education 
actually complete their courses, which we will only know in one or two years’ time, one 
can ask whether the transition of 1/3 of the participants from passive recipients of wel-
fare with a poor basic education to being individuals in a position to partake of life-long 
learning is a satisfactory result. As far as we know, this fi gure is probably something of a 
breakthrough!  Financially it is a question of major savings for the municipality and the 
employment service in the short term, but even more so in the long run. The fi nancial ar-
guments alone make this initiative interesting. 

If we think in terms of social cohesion and social inclusion, then the results are even more 
interesting. Young people without a proper basic education and who do not acquire such 
an education before the ages of 25 are greatly over-represented in the statistics on social 
marginalisation. Here, social marginalisation means crime, dependence on social welfare, 
and apathy with regard to social organisations or political involvement. From a human per-
spective, it is a great victory each time one of these young people decides to apply to an 
educational institution. If this turns out to be a relatively profi table investment, then there 
is a commercial potential for the cultural heritage sector in this area.

But what happens to the young participants? 
What then happens to young people when they become involved in institutions of cultural 
heritage?  How can we understand and explain why changes take place in some partici-
pants but not in others? 

In attempting to answer these questions we need to understand the situation these young 
people fi nd themselves in. They are individuals with all sorts of personalities and personal 
histories, but as a group it is possible to discern some similarities when they begin the pro-
ject (Augusén 2006 & Nilsson 2006a & 2006b). 

They have often changed their daily routines so that day becomes night and vice versa, 
which makes it diffi cult for them to be punctual or appear at all at the project. This means 
that a certain amount of time has to be spent initially in getting them to re-adjust. This is 
more diffi cult than can be imagined, as they often believe they can continue with their old 
life style and routines after they have become part of the project. 

Another characteristic is their introvert nature.  They are entirely focused on themselves, 
have diffi culty in seeing similarities with others in a similar situation, and have diffi culty in 
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becoming involved with other people. They fi nd it hard to conceive that they should enga-
ge in activities with other people in the project and fi nd it hard to realise that the involve-
ment of others in project activities is dependent on just their contribution. 

A third experience typical of these participants is their inability to plan. At the beginning 
of the project it is often impossible for some of these youngsters to plan for a whole week, 
several days or even for a single day at a time. For many of them, they must begin by fol-
lowing a schedule for just a couple of hours, possibly a morning at a time.

Expressed very simply, it appears that their absence of self-discipline and self-awareness 
is, in one way or another, linked to their lack of empathy and concentration. This should 
not be mistaken for the general characteristics of the new generations of young people 
since the 1970ties (Ziehe & Stubenrauch 1982)

Naturally, the degree to which these features are present in each individual will vary, but 
they demonstrate quite well that in addition to their abilities as antiquarians the staff on 
the project shall have socio-pedagogical abilities. We have chosen to employ relatively 
young staff of both sexes, which has turned out to be the right approach.  In this situation, 
the participants are able to relate to them as potential role models or confi dants with 
special qualities. The project is housed in its own building in Jamtli Park. All activities are 
planned from and are based on this building. It is important that they realise that they are 
at Jamtli and the County Archives as participants in a project and not as a form of labour. 
The project exploits the general characteristics of the museum and the archives, making 
use of their creativity, coexistence of different perspectives, continual and integrated wor-
king historically – looking back - their very complicated composition of staff etc. 

The participants observe how bookbinders preserve old records, try their hand at genea-
logical research, search for photographs of their own or their parent’s homes, make their 
own contributions to an exhibition, look for diagrams of gardening and horticulture from 
the past, visit an archaeological dig or site of cultural interest, see how role plays work, 
prepare a fi lm script for making a video, etc.  And at all time the experts are near by. 
Archaeologists, photographers, archivists, curators and conservationists can be called on 
when the project staff are unable to answer a question that suddenly arises. 

In this environment, empathy and concentration are fostered, because the activities are 
interesting and they stimulate curiosity. But the young people are not allowed to become 
too complacent with life in the project. This experience we share with other similar pro-
jects (Lumley 2006 and MLA 2006a, 2006b & 2006c)). The group of young participants conti-
nually receives visits from the Employment Service whereby they inform the youngsters 
about their opportunities and listen to their views. In the same way, Birka Folk High School 
tells them about educational opportunities in which they can combine creativity with the 
acquisition of a basic education. Very simply, one can say that the concrete aims of the 
project are to bring the individual youngsters to a point where curiosity and competence 
– knowledge, skills and attitudes—may not exactly coincide, but where the idea of acqui-
ring the necessary qualifi cations is both possible and feasible. We do not claim to have 
found the answer with a capital “A”, but there appear to be elements of this pilot project 
that are of interest (Zipsane 2007b). It is quite clearly a question of exploiting cultural he-
ritage production for learning purposes by generating experience linked to both the minor 
and major narratives of cultural heritage production. It is learner-centred activity where 
the environment of heritage production is used as classroom (Henriksen & Fröyland 1999, 
Padro 2004 & Märja 2005). This lies very close to the essence of learning not by but through 
“history” (Clarke et all. 2002 & Sandell 2003). On a community level cultural heritage 
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production creates a win-win-win situation where the participants acquire competencies; 
the community saves resources and the unique possibilities in the heritage institutions 
are used. For the later it is here indisputable that they contribute to the much demanded 
growth and cohesion (KEA 2006). The community reproduces sustainability by investing 
special time and efforts in the young people (Parkin & Sankey 2005). For a humanist though 
it is most important that we create transition for the young participants from potential 
lifelong social marginalization to active learners.
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Towards the discovery of the Cultural 

Heritage: from knowledge to respect (abstract)

Lidia Antonini, ANISA (Italian Association Art History Teachers)

Project: Students produced a guide and a cdrom illustrating art and landscape sites             
of the Spoleto area, along the cycle-lane Spoleto-Assisi.
Partners: Spoleto Jailhouse, Spoleto Administration.
Age: detainees (adults)
Referee: teachers of Art history, Italian, Graphics
Duration: two years
Subjects: out-of-town local heritage

Schedule:
1  Cartographic study; identifi cation of landscape, historical/artistic and archaeological   
    sites; photographic surveys; archives and library researches.
2  Draft of texts
3  Text and photo correction and paging; presentation to the public, spreading within 
    tourism offi ces

Goals
to favour the knowledge and the respect of local historical/artistic heritage 
to acquire a working method to apply autonomously in similar situations 
to offer detainees useful elements in the rehabilitation process, by focusing on cultural    
identity, on the formation of civic sense and contributing to the education of legality  
to create situations in which properly trained detainees can carry out  interventions of 
small maintenance and perform activities in order to spread and enhance cultural heritage 
values  

• Mission:
            to develop  awareness for cultural heritage

• Successful actions:
           School out of school
           Pleasure to discovery signs of local art, history and natural landscape
           The Prize Club Unesco Perugia
           Actual collaboration with the Tourist Offi ce 
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“The intelligent layman” and 250 years of 

public communication by the Royal 

Norwegian Society of Sciences and Letters 

and the NTNU Museum of Natural History 

and Archaeology

Morten Steffensen and Gunnar Holt, NTNU Museum of Natural History and Archaeology
Kristian Overskaug, NTNU Museum of Natural History and Archaeology and The Royal Nor-
wegian Society of Sciences and Letters
Bjørn Sæther, The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

Johan Ernst Gunnerus and the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters
Johan Ernst Gunnerus (1718-1773) was born in Christiania [the name for Oslo from 1624 to 
1924]. In 1754 he became Professor in Hebrew in Denmark. He lectured in theology, logic, 
metaphysics, natural and international law. In the summer of 1758 he was appointed bis-
hop in Trondheim. Together with the headmaster of the Trondheim Cathedral School, Ger-
hard Schøning (1722-1780), and the Councillor of State Peter Frederik Suhm (1728-1798), 
he established Det Throndhjemske Selskab (“The Trondheim Society”) in 1760, which from 
1767 became the Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS, “The Royal Norwe-
gian Society of Sciences and Letters”). Its objectives included disseminating information 
through the series of papers Skriftene, and as the Society s said: “When one has some trea-
tises ready, then have a volume printed ...” – suitable for “the horizon of the intelligent 
layman”. The emergence of a museum and a library under the auspices of the Society was 
part of this dissemination activity.

During the 19th century, the Society established itself as a research fund. Donations from 
members helped to boost its fi nances. The Society also provided support for the publica-
tion of texts; one example was funding in 1849 for a winning essay on the premises for free 
will, written by a German philosopher who was still unknown at the time: Arthur Schopen-
hauer. Another challenge during this period was the administration of the Society’s col-
lections of articles and books. This led to the construction of a museum and another meta-
morphosis towards the end of the century – with a shift of focus to collecting and museum 
activities. 

A few decades later, the situation changed once again. In 1910 the Norwegian Institute of 
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Technology (Norges Tekniske Høgskole) was opened, followed by the Norwegian College 
of Teachers (Norges Lærerhøgskole) in Trondheim in 1922. Both institutions attracted new 
professors who wanted to establish an independent academy. In 1926, this ended in sepa-
ration of the museum and the academy, with the DKNVS Museum along with its library and 
collections spun off as an independent foundation. In 1955, the professors in the engine-
ering subjects established their own academy, the Norwegian Academy of Technological 
Sciences (Norges Tekniske Vitenskapsakademi). The growth in research and education from 
the 1950s also created new challenges. The DKNVS Museum of Natural History and Archa-
eology and the library were transferred to the new university in Trondheim, founded in 
1968, which later became the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). The 
scientifi c collections and buildings were transferred to the State in 1984. As for the Society, 
the academy and foundation were organized under one board in 2002. How would the So-
ciety fi nd its function in a new era? 

One way to respond to the changed operating context was to revive the tradition dating 
from the 18th century of passing on knowledge to the people. Here, the project Byen, 
Bygdene, Kunnskapen (The City, the Villages, the Knowledge) is now one of the Society’s 
fl agships. The project began in 1997, and up to 2007 it has organized and publicized some 
2000 lectures, excursions, concerts, guided tours and seminars in its own right and on be-
half of the network within research communities, societies and associations in Mid-Norway 
(Tab. 1). The Society itself organizes half of these events. This activity will continue until 
the 250th anniversary in 2010, and will continue to play a key role in further strategic work 
after 2010.

Key issues for the NTNU Museum of Natural History and Archaeology at the beginning of 
a new century
In 2003 (NTNU Museum of Natural History and Archaeology) the NTNU Museum of Natural 
History and Archaeology prepared a strategic plan for its activities with perspectives up to 
2010. In 2005 (NTNU Museum of Natural History and Archaeology) the strategic plan was 
supplemented with an action plan for work with exhibitions and the public. The strategic 
plan from 2003 focuses on further development of the organization’s core areas, which 
include the scientifi c collections in natural and cultural history, dissemination of research 
intended for the general public, research, management and contract-based activities as 
well as teaching. One of the new and important elements in its activities is that in ad-
dition to its many years of work based on culture, society and nature, the NTNU Museum 
of Natural History and Archaeology will now also include technological development in its 
dissemination activities. 

The number of visitors to the NTNU Museum of Natural History and Archaeology has shown 
a generally declining trend over the past decade (Overskaug et al. 2008), and one of se-
veral objectives is to increase the number of visitors to the museum. The action plan for 
exhibition and dissemination activities from 2005 describes how objectives in the disse-
mination of research aimed at the general public are to be achieved, and also presents a 
number of issues relating to the museum’s role in society which must be assessed from a 
substantive point of view in this connection – for example: 
• What should the NTNU Museum of Natural History and Archaeology be – a passive 
  disseminator of knowledge, or a place where one can obtain inspiration for creative 
 refl ection about important questions in life?
• Should the NTNU Museum of Natural History and Archaeology be a channel of 
 communication for bygone eras – or focus on issues relevant to our own age? Should  
 the museum focus on preserving or on challenging?
• Should the NTNU Museum of Natural History and Archaeology be critical and 
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 contrversial or should it take on the objective dissemination role of the observer? 
• Is the NTNU Museum of Natural History and Archaeology a forum of the elite – and if  
 so, how should the museum space be democratized?
• What role should the NTNU Museum of Natural History and Archaeology play in 
 nation and identity building in a multicultural society? 
 
Prospects up to 2020
In its strategic work, NTNU – the Norwegian University of Science and Technology – is 
aiming for a ranking as one of Europe’s foremost universities in 2020. The NTNU Museum 
of Natural History and Archaeology plays a vital role in this objective by disseminating the 
university’s research on nature, culture and technology to the general public. Important 
collaborative partners in this work include the universities’ school laboratories as well as 
the science centres. The school system is an especially important target group. The focus 
on the school system is also motivated by the desire to recruit students to the university. 

The NTNU Museum of Natural History and Archaeology has organized dissemination aimed 
at schools ever since 1966. During the initial years, much of the educational methodology 
was based on Bruner’s (1961) discovery method. “Learning by discovery” uses an inductive 
approach involving active collaboration between teacher and student, which relies on gre-
at knowledge on the teacher’s part and strong motivation on the student’s part. This model 
still forms part of the foundation of the museum’s teaching philosophy, but is supplemen-
ted with new approaches. In its educational programmes aimed at schools and the public, 
the NTNU Museum of Natural History and Archaeology therefore also now uses the princip-
les of multiple intelligences (Gardner 1993). Here Gardner (op. cit.) proposes that humans 
consistently have the ability to perceive and sort messages on the basis of eight sensory 
impressions: i) body language and by touching an object, ii) by listening and conversing, iii) 
through music and sound impressions, iv) by systematizing information, v) through logical 
reasoning, vi) through written and spoken communication, vii) through the ability that 
many individuals have to orient themselves in a landscape that is initially confusing, and 
viii) through self-insight – for example, the ability to place oneself in a larger picture. 

The museological literature of recent years outlines a division into museum generations, 
in which we are now on the way into the third generation (Macdonald 2003). The fi rst took 
place around the turn of the last century, when museums served a special purpose in na-
tion building. From the middle of the last century, this movement gave way to the develop-
ment of exhibitions with a more scientifi c focus – but still with fairly neutral themes and a 
relatively passive public (Falk 2000, Falk & Dierking 2000). Today, there is a trend towards 
museums making an effort to be active where the public is participative, and where exhi-
bitions and dissemination projects raise controversial issues (for example, Sheppard 2000). 
It would appear that Norway, too, is on the way into third-generation museums, with a 
stronger focus on museums’ ability to offer themes attracting particular groups of the pu-
blic (for example, Henriksen & Frøyland 1998), as well as dissemination projects specifi cal-
ly targeting the range of subjects taught at the primary and lower secondary school levels 
(for example, Austbø 2000) and upper secondary schools (for example, Engeseth 2003). 
The NTNU Museum of Natural History and Archaeology is taking these perspectives into 
account in the further development of its exhibition and dissemination work up to 2020. 
At the same time, Bishop Gunnerus’ basic philosophy of general dissemination of research 
aimed at “the intelligent layman” remains a key element in the activities of both the Royal 
Norwegian Society of Sciences and Letters, and the Norwegian University of Science and 
Technology (NTNU), Museum of Natural History and Archaeology.
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TEMA 3: Ældre, publikum og kulturarvspædagogik på tværs 

af aldersgrupper

Visitor dynamics and communication 

experience during the years 1954-2006 at 

the NTNU Museum of Natural History and 

Archaeology. Future visions and 

challenges up to 2020

Kristian Overskaug, Gunnar Holt, Morten Steffensen and Karin Gjøl Hagen, NTNU Museum 
of Natural History and Archaeology
Arild Næss, NTNU, Department of Physics

Introduction
Towards 2020 the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Museum of 
Natural History and Archaeology, plays an increasingly important role in communicating the 
results of its own research as well as of the other research in social and other sciences at 
NTNU. Hence it will be a growing need for data about the public’s use of the dissemination 
programmes as a basis for strategic initiatives that can maintain and increase attendance 
(for example Cameron & Abbey 1961, Alt 1980, Falk & Dierking 1992). In this connection, 
our museum has data on the number of visitors from 1954-2006 from which it is possible to 
verify the dynamics of public attendance from year to year in relation to dissemination ac-
tivity. We present these data and focus on how they can be used to maintain and increase 
attendance. 

Material 
The supporting material comprises data on the number of visits by all categories of visitors 
year by year during 1954-2006 sampled in one group. Data were explicitly collected for the 
two distinct groups “School pupils (5-19 years)” and “General public” after 1977, but in 
this paper all data are sampled in one group as museum visitors. The time series 1954-2006 
is however not absolutely continuous by year, as data are missing for a total of eight years 
between 1966 and 1976.   

Methods
The criterion for defi ning a visit to the museum was the purchase of a ticket for exhibitions 
or other events for the public. This type of count has been consistent without changes 
during the study period, and on this basis the data set is considered reliable in relation to 
comparison between years. Although admission to the museum has been free of charge for 
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school pupils since 2003, every pupil visiting an exhibition or other museum event has still 
been recorded individually as in previous practice. 

Results
The annual variation in attendance for the period 1954-2006 with data for the general 
public and for school pupils combined into one data set, and then compared between the 
12-year interval 1954-65 and the 10-year intervals 1977-87, 1987-96 and 1997-2006, shows 
considerable fl uctuations in the number of visitors within the 52-year period. However, the 
variances between the interval divisions are not signifi cant (one-way ANOVA, P.=0.066) (Fig. 
1). A third-degree regression line through 1954-2006 indicates a declining trend during the 
past decade from 1997. 

The data
Three factors must be taken into account in the interpretation of the data: 1) the popula-
tion trend in the museums neighbouring municipalities, which might infl uence the visitor 
statistics, 2) the accessibility of the museum in terms of opening hours during the study 
period, and 3) the availability of resources for services to visitors - a higher level of service 
to the public might infl uence the visitor statistics (see, for example, Hood 1993). – Hence, 
during the study, the population has risen from approximately 70,000 to 140,000 in the 
museum’s primary catchment area, within a radius of 30 kilometres from the museum. On 
the basis of the population fi gures alone, one would therefore have expected an increase 
in attendance. With respect to accessibility; in the fi rst years of the study period, the mu-
seum was open during weekends and by special arrangement, but since the 1980s it has in 
practice been open virtually every day. Since 2003, school pupils have been admitted free 
of charge. In this regard, we conclude that the accessibility of the museum has increased 
during the study period. Finally, extraordinary addition of resources to visitor services were 
established, fi rst in 1964 and then in 1987, 1996 and 2003 respectively. It is assumed that 
growing service with guided tours of the exhibitions makes the museum more attractive 
— not least to the school system. As a whole, we therefore regard all three factors listed 
by way of introduction as having a positive effect on the expected trend in visits. 

Relationships associated with the trend in visits from 1954 to 2006  
In 1954 a dead giant squid washed up on shore outside Trondheim. The carcass was taken 
to the museum and 10,000 members of the public visited the museum to see the animal. 
In 1960 a new exhibition opened on the subject of Norwegian bird species and their occur-
rence, behaviour and song – the latter topic relevant to schools, whose curriculum included 
birds and birdsong. In 1965 the visitor service was established as a permanent function at 
the museum. The visitor data indicate a positive trend up to the middle of the 1970s. We 
attribute this development to improved accessibility of the museum as well as programmes 
for the public in the form of guided tours, lectures, and storytelling sessions arranged by 
the visitor service.      

Furthermore, we propose that the peaks in 1981 and 1997 were due to the preceding 
increase in the availability of resources for exhibition work as well as two individual exhi-
bitions which attracted large numbers of visitors: one in 1981 about workers, and in 1997 
about mediaeval times in Trondheim in connection with the city’s millennium celebrations 
that year. However, why can we not manage to stabilize the number of visitors at a high 
level? Black (2005) shows through examples that this phenomenon of a rapid decline in 
attendance after peak years is not unusual, and explains it with a lack of planning and re-
sources for follow-up of for example of an initially well visited exhibition. We believe this 
is correct in our case as well, and that a key lesson from our annual attendance statistics 
for 1954-2006 is the need for a sharper focus on strategies for running and renewing exhibi-
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tions. The ultimate challenge may therefore involve fi nding the ”golden mean” with a high 
turnover of good exhibitions combined with effective supplementary initiatives to dissemi-
nate information.      

Visions and challenges up to 2020  
Our data have an empirical weakness related to the missing values for a total of eight 
years between 1966 and 1976, but we do not regard this as changing the main message in 
the data set of an uneven level of visits from year to year with particularly large and rapid 
declines in attendance at times. On the basis of the data and the respective interpreta-
tions we have assumed, we propose the following strategic initiatives: 
• Continue with steady turnover in opening new and actual exhibitions and counter  
 the tendency to a subsequent collapse in attendance by renewing and expanding  
 exhibitions — for example by updating them with new information and maintaining  
 initiatives to disseminate information,
• Continue and increase the effort connected to public and school service 
 respectively 
Our data supports earlier more universal studies (for example Black 2005), and in addition 
to the local usefulness for our museum may also have a general value for issues related to 
strategic planning of work with the public.
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Det ideella kulturarvsarbetet, livslångt 

lärande och social ekonomi

Pär Löfstrand, Mittuniversitetet
Kerstin Wallin, Jamtli

Att arbeta ideellt
Från 1900-talets tidiga år har föreningslivet varit en viktig kraft i det svenska samhället. 
Svensken har organiserat sig i föreningar inom bl.a. idrott, välgörenhet, nykterhet och 
kultur.  I utredningen ”I samhällets intresse” förklaras att medlemskapet i lokala föreningar 
fördelat på samtliga svenska invånare motsvarar 1,3 medlemskap per invånare, m.a.o. är 
varje svensk i snitt medlem i drygt en förening (Statskontoret, 1995). Föreningsarbetet 
berikar människors vardag och bidrar på så sätt till att skapa det vi kallar för välfärd (Vogel 
& Amnå). Föreningslivet utgör en mötesplats där medborgarna möts och utvecklar olika so-
ciala relationer. Genom dessa möten utvecklar och genererar föreningslivet ett s.k. socialt 
kapital genom att deltagarna får en vana att samarbeta med andra och att de tränas i att  
ge och ta förtroende i medmänskliga relationer (Ibid. S.9). 

Under de senaste 20 åren har valdeltagandet till riksdagen konstant minskat och det har 
även antalet medlemskap i föreningar och frivillig aktivitet inom föreningslivet gjort. För-
eningarna har professionaliserats bland annat genom att det blivit vanligare med anställda 
föreningsarbetare. Utvecklingen har bidragit till att medlemmarna från att i huvudsak 
varit ideellt arbetande i föreningen mer kan betraktas som konsumenter av olika former 
av föreningsaktivitet (Ibid). Vogel et al beskriver vidare att föreningslivet fungerar som en 
förstärkare av individers resurser och det skapar livskvalitet i livets olika stadier. Vidare 
menar de att det sociala kapitalet som utvinns av föreningsaktivitet går att beskriva enligt 
nedanstående punkter

Det utvunna sociala kapitalet
1. Underlättar värderade aktiviteter
2. Erbjuder sociala kontakter: möten med andra människor
3. Ger information: tillgång till unik kunskap
4. Skapar identitet: Medlemskapet som symbol för den egna självbilden
5. Skapar samhörighet med en viss grupp, värdering eller verksamhet
6. Erbjuder en arbeta för kreativitet: att organisera verksamhet inom organisationen.
7. Understödjer sina medlemmars intressen och stärker deras politiska resurser (Vogel  
 & Amnå).
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Var femte invånare gör frivilliga insatser i föreningar på lokal nivå, i tid motsvarar den to-
tala tiden av engagemang i föreningsverksamhet nära 100 timmar per år  (Ibid,  s.11). 

För att en föreningsverksamhet skall kunna fungera krävs det att det fi nns personer som 
är beredda att arbeta frivilligt inom föreningen.  Genom att människorna i föreningslivet 
samarbetar kring ett gemensamt mål och diskuterar gemensamma värderingar och fattar 
gemensamma beslut tränas deras sociala färdigheter upp. På så vis kan man säga att de 
engagerade individernas sociala kapital stärks. Detta sociala kapital ger en undervegeta-
tion och skapar social tillit som är en viktig komponent i den demokratiska utvecklingen. 
Genom dessa nätverk och med det frivilliga medborgerliga engagemanget skapas förutsätt-
ningarna för ett demokratiskt samhälle (Putnam, 1996).

Ideellt Kulturarbete
” För att kunna bevara Industrisamhällets kulturarv måste man ha utrymme för besatthet!” 
(Bengt Göransson, f.d. Kulturminister och styrelseordförande för Dalhalla, vid Kunskapsfo-
rum i Västerås (13 februari 2002)

Göranssons citat belyser vikten av frivilligarbete för att bevara kulturarvet inom olika 
sektorer. Drivkraften från enskilt engagerade är många gånger starkare än vad enskilda 
anställda kan åstadkomma för att få till något nytt eller bevara något gammalt. 

På och i anknytning till Jamtli i Östersund pågår ett omfattande frivillig arbete som är 
viktigt för museets verksamhet och även för regionen genom en ökad turism och en bättre 
livskvalitet för invånarna. En del av arbetet är organiserat genom olika föreningar och 
en del ideellt arbete är mer eller mindre oorganiserat. I detta projekt har oorganiserade 
ideellt arbetande samt medlemmar ur föreningarna Gamla Östersund, Ås Hembygdsfören-
ing, Jamtlis Gynnare, Jämtlands läns släktforskare och lokalhistoriker samt Jämtlands Läns 
Konstklubb deltagit. De personer som har intervjuats är aktiva i olika former av engage-
mang såsom släktforskning, konstarrangemang, historiska resor, rollspelande, bakning, 
byggnadsarbete, slöjdarbete, föreningsarbete, insamling av pengar m.m. Den gemensamma 
nämnaren för samtliga deltagare har varit koppling till Jamtli och/eller landsarkivet. År 
2003 genomfördes en undersökning av frivilligarbete inom museisektorn i Sverige. Detta 
arbete avslutades med en slutrapport och ett avslutningsseminarium där frågor som: ”Vad 
säger facken om frivilligarbete?” ”Vem bär ansvaret?” Vilka krav kan museet ställa på de 
frivilliga?” ”Hur mycket tid ska museet avsätta för handledning?  m.fl . var av central vikt. 
Projektet genomfördes med perspektiv på det uppdrag som museerna har med roll som ar-
betsgivare och med ansvar för anställda och hur frivilligarbete kan påverka verksamheten. 
Perspektivet blev med andra ord, fokus på professionalism och konkurrens om arbete.   

Lärande och kunskapsspridning inom föreningsverksamheten
”Learning takes place when someone Is stimulated, motivated or inspired and undergoes 
some kind of personal change. The term learning is used instead of ”education” because it 
emphasise that all users and staff collaborate in and benefi t from activities which increase 
skills, understanding, engagement and which change behaviour and attitudes. It also emp-
hasises that these activities are centred on the learner’s experiences” (Museums, libraries 
and archives council www.mnla.gov.uk)

EU pekar ut åtta nyckelkompetenser som ses som förutsättningar för att unionen skall 
kunna utvecklas i den önskade riktningen (EU COM 2005). Bland dessa är tre enkla att as-
sociera till verksamheten på t ex ett museum. Dessa är ”learning to learn”, ”interpersonal 
and civic competences” och ”entrepreneurship and cultural expression”. 
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Livslångt lärande
Ett av de mest klassiska pedagogiska verken som skrivits är Comenius verk didactica magna 
från 1632.  I verket lanserar Comenius sina tankar om framtidens lärande med skolan i 
fokus. Comenius lägger grunderna för sin syn på hur lärandet bör utföras och detta har 
sedermera fått stort genomslag i vår kunskapssyn. Bland annat skriver Comenuis (s.85) att 
utbildningen egentligen endast kan genomföras i barnaåren. Denna sanning är i dag passé 
och moderna pedagogiska forskare pekar på det livslånga lärandet som ett lärande som 
aldrig tar slut (Gardner 1983, 1999).  Ett vanligt antagande beträffande lärande är att klart 
formulerade och konsistenta mål utgör grundvillkor för individens handlande och därav 
läggs grunden för om lärandet är möjligt. Påståendet om målformulering ifrågasätts idag 
av fl era forskare.  

”Detta påstående är dock problematiskt eftersom målen många gånger är inkonsistenta 
och/eller vagt formulerade; att mål ofta förändras och omtolkas under och efter en hand-
lings utförande; samt att mål till och med många gånger upptäcks och formuleras retro-
spektivt, dvs. efter att en handling utförts. ” (Ellström , 1992)

Ellström beskriver istället uppgiftens utformning som en betydligt viktigare faktor. Psyko-
logisk forskning bl.a. (Vallerand) och annan motivations teori stödjer Ellströms påståenden 
att uppgifterna måste vara tillräckligt utmanande för att det skall kännas meningsfullt att 
ställas inför uppgiften. Mihály Csíkszentmihályi  ställer upp motivationen i en kvadrant där 
uppgiftens utmaning och individens kompetens är avgörande för hur resultatet skall bli.
För att tala med Csíkszentmihályi är det med andra ord uppgiftens utmaning i kombination 
med den egna kompetens som är avgörande för hur individen kommer att uppleva situatio-
nen. För att dra den senares resonemang lite längre kan vi exemplifi era med lärande i för-
eningslivet. Kompetensen hos individerna måste motsvara de ställda kraven annars uppstår 
ångest eller apati. Om kompetensen däremot är för hög i förhållande till kraven fi nns det 
en risk att deltagarna blir uttråkade.
 

Det är ingen underdrift det mesta inom forskning på lärande kretsar på skola och eller 
lärande i arbetslivet.  De senare åren har dock en del intressant forskning tagit form.  Bob 
Brownhill skriver om det livslånga lärandet i Peter Jarvis bok the age of learning (1991) 
Brownhill för ett resonemang om det frivilliga lärandet i förhållande till det 
institutionaliserade och påpekar att det institutionella (formella) lärandet ofta ses som 
det verkliga lärandet och att det individuella lärandet som individen bedriver av sina egna 
motiv ses som något mindre viktigt. 

Brownhill påpekar senare att lärandet gör att vi som individer kan utvecklas genom att del-
taga i kulturen via interaktionen med andra medmänniskor (Jarvis, 2001). Jarvis själv har 
en egen artikel med i boken där han bland annat beskriver det han kallar för en paradox. 
Att äldres lärande utvecklar och ger de lärande mycket utveckling men att de samtidigt 
inte certifi erar kunskapen. Han talar om att det kan uppstå en risk i certifi kattänkandet 
att det är bara är certifi erad kunskap i form av kunskaper som räknas som ett sant lärande. 
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Istället för certifi katet är det viktigt att själva kunskapandet hamnar i en central position. 
(Ibid).  

Genus och föreningsarbete
I många föreningar eftersträvas en jämn fördelning mellan könen i styrelserummet även 
om många av dessa enbart består av ett kön och då i regel bestående av män. Det fi nns 
fl era studier som tyder på att demokratin gynnas av ett aktivt föreningsliv (Vogel m.fl ., 
2003). Medlemskapet i frivilliga organisationer beskrivs som jämlikt.  Detta eftersom det 
är personligt och medlemskap inte går att köpa. En hel del demokratiforskning pekar på 
betydelsen av frivilliga organisationer för att nå en utveckling av demokratin även inom 
landet (Putnam, 2001). En annan viktig aspekt är att det svenska föreningslivet präglas av 
socioekonomisk ojämlikhet där högavlönade och välutbildade mer frekvent deltar i för-
eningslivet och dess organisering än de som tillhör en lägre socioekonomisk grupp (Vogel, 
2003). Kopplat till demokrati och jämlikhet lyfts från feministiskt håll problemet med en 
könsneutral demokratiforskning fram.

Ann-Katrin Hatje skriver beskriver i boken kvinnans plats i det tidiga välfärdssamhället 
(1994) synen på kvinnans arbete under 1940-talet. 1940-talet innebar enligt Hatje att 
många kvinnor ställdes inför fl era valmöjligheter. Bristen på arbetskraft öppnade dörrar 
mot den tidigare mansdominerade arbetssektorn. Synen att kvinnans plats var i hemmet 
kom att ifrågasättas och den dåvarande genusordningen kom att förändras. Att bryta sig ut 
i arbetslivet var givetvis ett stort steg för många kvinnor. Enligt Nina Björk (1999) föränd-
rades den västerländska framtiden under 1960-talet. Hon pekar på att poststrukturalister 
såsom Foucault, Derrida och Lyontard upptäckte var för sig att det västerländska sättet att 
förstå, och skaffa kunskap var sammanvävt med det västerländska sättet att förtrycka. För-
nuftstron syftade till att kontrollera det Andra: kvinnor, homosexuella, galningar, icke-väs-
terlänningar.  Catarina Lundström (1992) vid Landsarkivet i Östersund har genomfört stu-
dien ”Förening i byn, om föreningslivets betydelse i glesbygden”. I rapporten beskriver hon 
tre olika samhällen och vilken roll föreningslivet i dessa samhällen har haft för betydelse. I 
inledningen av rapporten beskriver hon en tidigare studie genomförd av Lindal & Lundberg 
(1947) som redan då visade på skillnader på pojkar och fl ickor i småbyarnas inställning till 
att stanna i bygden. Flickorna uttrycker sig som att ”det är för dött i Dala, folk är trång-
synta här” medan pojkarna fi nner sig mer tillrätta i sysselsättningar såsom jakt, fi ske, 
skoter och musik. Lundberg beskriver vidare i rapporten att det är skillnader mellan män 
och kvinnor i förhållande till vilka föreningar de väljer att engagera sig inom. Männen blir 
aktiva i skoterklubben, idrottsklubben etc. medan kvinnorna engagerar sig i ”syjuntor” och 
hembygdsföreningar (Lundström, 1992). 

Bordieu (1998) beskriver ekonomin som en viktig faktor bakom vidmakthållandet av skillna-
der mellan könen. Bourdieu menar att det som han kallar det symboliska kapitalet vid-
makthåller givna genusordningar. Bourdieu beskriver vidare om förhållanden i det moderna 
Frankrike att 

 ”Det manifesterar och realiserar (den borgerliga) familjens tendens att fortplanta  
 sig genom reproduktionsstrategier som logiken hos de symboliska tillgångarnas 
 ekonomi föreskriver”. Ibid., s.114, 1998)

En form av symboliskt kapital kan givetvis vara positioner i olika organisationer såsom 
innehavandet av viktiga poster i exempelvis styrelsen. När kvinnans roll enligt Bourdieu är 
förknippad med det husliga arbetet blir det svårt för henne att ta utrymme i det offent-
liga rummet såsom föreningens styrelse etc.  Blemberger (2004) tar upp frågan om vilka 
kvinnor det är som engagerar sig i det civila samhället. Blembergers studier visar att de 
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kvinnor som engagerar sig liksom männen har goda resurser vad beträffar utbildning och 
socioekonomiska villkor (ibid., s.89). Blemberger beskriver att de engagerade kvinnorna 
ofta har starkare resurser och ett betydande socialt kapital även i jämförelse med männen. 
Han menar vidare att det blir en dubbel underrepresentation, i grunden har organisatio-
nerna mer kvinnliga medlemmar och dessutom har kvinnorna i genomsnitt större samlade 
personresurser i form av utbildning och socioekonomisk ställning samt ett starkt socialt 
kapitall.(Blemberger, 2004). Detta till trots är de underrepresenterade på de positioner i 
organisationen som är viktigast för beslutsfattandet.  

 ”det är humanitära föreningar, kyrkan, föräldraföreningar och handikappföreningar  
 som är arenor för kvinnors insatser. Det är också inom dessa typer av föreningar,  
 som med vid defi nition benämnts som socialt inriktade föreningar, som kvinnorna  
 ökat sitt engagemang under 1990-talet (Ibid., s.28).

Frågeställningar
Utifrån den teoretiska ramen lyfts ett fl ertal frågor som var och en för sig söker bringa 
klarhet i faktorerna livslångt lärande, socialt kapital och kulturarv samt vilket förhållande 
dessa har till varandra. 

Exempel på frågor som besvaras är: ”Hur sprids kunskap mellan människor inom den fri-
villiga sektorn? Vad är drivkrafterna till att människor engagerar sig ideellt? Genomsyras 
föreningsarbetet av jämställdhet? Upplevs föreningarna som rättvisa och jämlika? Uppskat-
tas aktiviteter som arrangeras av föreningarna? Varför engagerar sig människor inom kultur-
arbetet på Jamtli? Hur ser individer i styrelser på sin uppgift?”

Metod
För att bringa klarhet i de ställda frågorna har ett antal olika studier genomförts under 
projektets gång. I de olika studierna har olika metoder använts för att besvara de ställda 
frågorna. Valet blev i tre fall intervjuer och i ett fall enkäter. Att inte enbart använda sig 
av mer kvantifi erad metod kan till synes vara tidskrävande och omständligt. Valet att an-
vända djupa intervjuer, enskilda kortare intervjuer och fokusgruppsintervjuer har olika för-
klaringar. Syftet med djupintervjuerna som var mellan 45 minuter och en timme långa var 
att skapa en fördjupad förståelse för deltagarnas syn på de fundamentala frågorna samt att 
ge en större förståelse för frivilligarbetet.  De enskilda kortare intervjuerna syftade till att 
bringa klarhet i några på förhand givna frågor såsom Varför är du intresserad av kulturarvs 
frågor? Varför just på Jamtli? Valet av fokusgruppsintervjuer syftade till att de intervjuade 
tillsammans skulle få möjlighet att resonera kring de ställda frågorna för att på så vis ge 
en mer komplex bild av frivilligarbete. En del av projektet genomfördes med en enklare 
metod, nämligen enkätfrågor. Dessa syftade till att ge svar som skall vara jämförbara med 
tidigare studier om vilka skäl som anges till deltagande i frivilliga aktiviteter. De syftade 
även till att medlemmar i de olika föreningarna skulle få chansen att svara på frågor om 
hur de upplever föreningens verksamhet och styrelsearbetet i stort. 

Studier
Projektet har delats upp i fem olika delar där var och en ger sitt bidrag för att förklara de i 
inledningen ställda frågeställningarna.  De tre första studierna består som tidigare nämnts 
av olika typer av intervjustudier med syfte att ge en djupare förståelse av studieområdet. 
Den fjärde studien är en enkätstudie där olika engagerade individers svar på frågorna ana-
lyseras. Den avslutande studien är en metaanalys där helheten granskas ur ett genusper-
spektiv.

Studiens olika delar
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Djupintervjuer med 12 stycken ideellt arbetande personer engagerade inom släktforskning, 
tunnbrödbakning, caféverksamhet, rollspelande, konstverksamhet samt hembygdsengage-
mang.  Studien delas upp i två delar. Den första delen beskriver en enskild individs engage-
mang inom frivilligarbete och den andra delen försöker ge en helhetsbild av de intervjuade 
individernas upplevelser av frivilligarbete. 

Kortintervjuer med 22 stycken personer organiserade eller frivilligt arbetande inom tunn-
brödbakning, kolbullebakning, Caféverksamhet, släktforskning sant hembygdsfrågor

Fokusgruppsintervjuer med fyra grupper bestående av styrelser för föreningar med verk-
samheter inom eller i anknytning till Jamtlis och/eller landsarkivets verksamheter. Jämt-
lands läns släktforskare och lokalhistoriker, Ås Hembygdsförening, Jämtlans läns konstför-
ening och föreningen Jamtlis gynnare.

Utvärdering av två aktiviteter arrangerade av kulturföreningar där de medverkande värde-
rar sina upplevelser av aktiviteten samt besvarar frågor om varför de deltagit och slutligen 
hur de upplever föreningen utifrån ett demokratiskt och jämställdhetsperspektiv.

Genus och föreningsliv, en metaanalys av genusrelaterade faktorer som lyfts fram i de olika 
studierna. 

Ett försök att förstå fenomenet frivilligarbete inom museeisektorn
Denna delstudie består av två delar där den första är en sammanfattning av en djupinter-
vju och den andra delen en analys av åtta djupintervjuer enligt en empirisk fenomenolo-
gisk modell som presenteras senare.  

Intervju med Anna-Lisa
Anna-Lisa är en kvinna i 60 årsåldern som är ideellt engagerad med olika uppgifter på 
Jamtli. Intervjun inleds med att Anna Lisa berättar lite om sitt engagemang på Jamtli. 
Anna-Lisa beskriver att hon är inblandad i olika sysslor såsom tunnbrödbakning, kaféverk-
samhet, lotterier och rollspelande vid olika tillställningar arrangerade av Jamtli och ibland 
av den förening som hon är verksam i. Hon bidrar även till verksamheten genom att exem-
pelvis fålla handdukar på samma vis som det gjordes vid slutet av 1700-talet.  Hon berättar 
att engagemanget har gett henne en meningsfull sysselsättning på fritiden. Hon beskriver 
utvecklingen att verksamheten från att varit organiserade som ett byalag till att numer 
vara en förening. En del av verksamheten har förändrats sedan museet anställt aktörer, 
den frivilliga verksamheten är ”ett annat ben av verksamheten”. 

Hennes förening har drygt 300 medlemmar och för att kartlägga engagemanget för fören-
ingen själva statistik på hur många timmar var och en lägger ned på det ideella arbetet. 
Ett visst antal timmar genererar i ett årskort till Jamtli. Av medlemmarna är det cirka en 
fjärdedel som är mycket aktiva. En anledning till att inte fl er är aktiva kan bero på åldern 
och att de därför inte orkar vara med och att de då känner att det räcker med att enbart 
vara medlem. Föreningen arrangerar även utfl ykter då det är vanligt att de äldre medlem-
marna, ungefär som stamkunder följer med.  Hon berättar att främst de äldre upplever 
utfärderna som trevliga tillställningar och en viktig mötesplats för sociala kontakter. 

Det pågår en ständig dialog med Jamtli och hela tiden försöker både Jamtli och föreningen 
hitta nya områden där föreningen kan komma in och bidra till verksamheten. Det fi nns 
bland annat önskemål om att de skall formera en trädgårdsgrupp vilket det även fi nns ett 
visst intresse för.  För att undersöka detta så berättade styrelsen för medlemmarna om vil-
ken verksamhet som skulle kunna utföras i trädgårdsgrupp och de gjorde även brevutskick 
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till medlemmarna för att väcka intresse för idén. Ännu har de dock inte hittat de personer 
som behövs för att klara av uppdraget. Det kan vara lite svårt att ringa till medlemmarna 
och fråga om de är intresserade av olika specifi ka aktiviteter utan det lättaste är att värva 
bland de som redan är aktiva. Det bästa med att vara engagerad har fl era olika anled-
ningar men kontakten med andra människor är särskilt viktig, ”Utan mitt ideella engage-
mang skulle jag inte ha blivit personligt bekant med många av dem jag nu umgås med”. 
Anna-Lisa har många planer för sitt framtida engagemang och hon hoppas på att få till 
trädgårdsgruppen som tidigare beskrivits. Utöver detta berättar Anna-Lisa att det vore bra 
om verksamhetens program kunde få lite mer struktur och detta är något som hon gärna 
hjälper till med. 

Anna-Lisa betonar att hennes och vännernas engagemang bidrar till verksamhet som annars 
inte skulle fi nnas inom området och att det ligger utanför Jamtlis ansvarsområden. 

Intervjun kom sedan att handla om vad hon lärt sig av sitt engagemang. Anna-Lisa berättar 
att mycket av det hon sysslar med är saker som hon redan innan hon blev engagerad kunde 
och höll på med. Men hon berättar samtidigt att fl era kvinnor lärt sig baka tunnbröd och 
att fl era av männen lärt sig steka kolbullar vilket de inte kunde tidigare. För att klara av 
att lära sig nya färdigheter så behövs det ”ett gott handlag, för man kan inte stå och vara 
nybörjare när det skall gå lite snabbt”.  Det är dock inte så att föreningen har några krav 
på de som är engagerade utan man förväntar sig att den som inte kan säger ”nej, det kan 
jag inte” om arbetsuppgiften ligger utanför individens kompetensområde. Anna-Lisa be-
rättar vidare om att det fi nns ett visst behov av ny kunskap i föreningen även det är svårt 
att sätta fi ngret på exakt vad som behövs. Det vore bra om någon med kompetens inom 
fotografering ville engagera sig eftersom minnesbanken har så mycket foton som behöver 
identifi eras och namnges. Det skulle även behövas någon som kunde hjälpa till med re-
gistreringsarbete och då behövs det mycket förkunskap. Några av föreningens aktiva män 
har tidigare arbetat i skogen och har mycket kunskap om timmer och äldre byggnadsverk. 
Detta kommer bli till stor nytta i ett kommande kyrkbygge. Det fi nns även kvinnor i fören-
ingen som har goda kunskaper om kyrkotextilier etc. som också kommer bidra till arbetet.

För att nå ut med information till alla medlemmar har de utsett resurspersoner som kan 
berätta om vad som är på gång. Varje månad hålls det möten där medlemmarna får besked 
om vad som är på gång i föreningen. Utöver detta skickas det även ut information brevle-
des till medlemmarna då och då. Detta gör att medlemmar har god insyn i verksamheten, 
trots detta tror Anna-Lisa att föreningen förmodligen kan bli bättre på att informera med-
lemmarna om sin verksamhet. Sedan en längre tid tillbaka arbetar föreningen tillsammans 
fram målsättningen med medlemmarna. Det fi nns inga intressemotsättningar beträffande 
målsättningar inom föreningen. 

Varje år brukar mellan 30 och 100.000 kr användas till någonting som köps in till Jamtli. 
Tyvärr har aktiviteter som exempelvis rollspel på sommaren blivit lite lägre prioriterade. 
Under de senaste åren har det tillkommit fl era personer med intresse av att deltaga i 
rollspel. Att detta prioriterats ned tror Anna-Lisa kan förklaras med att många av de aktiva 
inte är i Östersund på sommaren utan att de istället är i sina sommarhus. 

Hennes personliga målsättning i föreningen är att få vara med och delta så mycket som hon 
hinner. Föreningens målsättning är att hjälpa till och dra in pengar till Jamtli på olika sätt. 
I föreningen i allmänhet men i styrelsen i synnerhet diskuteras det mycket om hur peng-
arna skall användas. Just nu är det fokus på ett kommande kyrkbygge. Anna-Lisa beskriver 
kontakten till Jamtli och de som är anställda som mycket god och att de får bra informa-
tion om vad som är på gång. Anna-Lisa berättar slutligen att engagemanget hjälper henne 
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så att hon inte blir stillasittande.

Djupintervjuer - metod
Sammantaget genomfördes tolv stycken djupintervjuer. De intervjuade informerades om 
vilket syfte intervjuerna hade, hur lång tid intervjun beräknades ta och att tystnadsplikt 
gällde för hela intervjumaterialet. De fi ck också information om att resultaten kan kom-
ma att publiceras men att inga personer kommer nämnas vid namn. Samtliga tillfrågade 
ställde sedan upp på intervjun. Samtliga intervjuer spelades in på diktafon. Intervjuerna 
skrevs sedan ut i sin helhet för vidare analys.  Åtta av intervjuerna valdes slumpmässigt ut 
för vidare analys. Valet av analysmetod föll på den fenomenologiska metoden Emperical 
Phenomenological Psychological method, EPP. Valet av denna metod grundar sig i att syftet 
var att skapa en förståelse för fenomenet i så stor helhet som möjligt. Med denna metod 
har forskaren ett öppet angreppssätt och försöker utan värdering samla in information och 
skapa en modell utifrån den insamlade informationen (Karlsson,1993).  Resultaten från 
denna typ utav studier är kvalitativa i sin struktur och presenteras därefter. EPP model-
len är deskriptiv i sin metod vilket innebär att den försöker förklara frågan av vad och hur 
något är snarare än varför. Med utgångspunkt i detta passar modellen väl för att kunna 
förklara hur och vad som driver de intervjuade personerna till engagemang samt vilken typ 
utav kunskap de får ut av detta. EPP metoden söker vidare efter mening att försöka kart-
lägga meningsstrukturen av ett fenomen. 

Det första steget i arbetet är att värdera informationen och dela in den i s.k. mean units 
meningsenheter (hädanefter förkortat MU). Sammanlagt 312 Mu påträffades i analysen av 
intervjusvaren. Dessa gick att dela in i 20 olika kategorier. För att mäta tillförlitligheten i 
denna indelning slumpades fem kategorier och  25 Mu ut som skickades ut till två var för 
sig fristående bedömare. Bedömare ett hade 84% överensstämmelse med författaren och 
bedömare två hade 88% överensstämmelse med författaren vilket ger en total reliabilitet 
på 86%.  De 20 kategorierna delades sedan in fem olika teman som tillsammans beskriver 
förhållandet mellan livslångt lärande, socialt kapital och kulturarv.

Resultat
Här presenteras de 20 kategorier som framkom under analysen av materialet. Under res-
pektive rubrik har varje kategori kortfattat beskrivits.

1. Konkret kunskapsinlärande (12 MU)
Inom denna kategori hittar vi sådant som pekar på att personen lärt sig något nytt konkret 
genom sitt engagemang.
Exempel är ”Jag har lärt mig nya tekniker”, ”Jag har blivit prismedveten om konst”. ”Jag 
har lärt mig hur man läser gamla handstilar från 16 och 1700 talet”. ”Jag har lärt mig nya 
grejer på datorn” 

2. Abstrakt kunskapsinhämtning (8 MU)
Förvärvad kunskap som inte preciseras. Exempelvis: 
”Man lär sig nya saker hela tiden”. ”Jag har lärt mig mycket”. 

3. Kunskapskapital hos andra(11MU)
Denna kategori kännetecknas av att respondenten avgett kommentarer på olika typer av 
konkret eller abstrakt kunskap som fi nns hos andra engagerade i omgivningen. Exempelvis:
”De som sitter i styrelsen nu har så mycket kunskaper.” ”Det fi nns hur mycket kunskap som 
helst.” ”Länsarkivet är viktig som kunskapsskälla.”
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4. Förkunskaper (8 MU)
Inom denna kategori hittar vi kommentarer som tyder på att någon form av förkunskaper 
krävs för att klara av engagera sig. Exempelvis: ”Jag tror inte det behövs någon viss form 
av förkunskap men jag var intresserad av historien om bygden innan jag började.” ”Vi 
har personer som har jobbat i skogen och som vet väldigt mycket om timmer och kvalitet 
på äldre byggnadsverk. Vi har även många kvinnor som kan mycket om kyrkotextilier och 
dylikt.”

5.Kunskapsbehov (6 MU)
Inom denna kategori hittar vi kommentarer som pekar på att visa kunskaper eftersträvas. 
Exempelvis: ”Lära sig mer kan man alltid göra, det vore bra om Universitetet hade en 20 
poängskurs i konstvetenskap.” ”Vi skulle behöva någon konstutbildning här.”

6. Ingen ny kunskap (3 MU)
Denna kategori innehåller enbart 3 MU men den blir en egen kategori eftersom yttrandena 
inte går att placera in någon annanstans. Exempel är: ” Jag har inte börjat med något jag 
inte kunde innan”. ”Jag har inte tagit steget till att lära mig något nytt”

7. Kurser och utbildning (16 MU)
Denna kategori byggs upp av MU som är relaterade till att respondenten talar om kurser 
eller andra former av formella utbildningar. Exempelvis: 
”Man får vara med på kurser och föreläsningar och man får även forska själv i gamla hand-
lingar” ”Ibland går jag på föreläsningar som Jamtli anordnar och då får man kunskap helt 
gratis”.
”Vi har haft kurs i scanning och bildbehandling”.

8. Lära av andra (13 MU)
Kategorin innehåller meningsladdningar där respondenten kommenterar att han/hon eller 
andra lär sig av varandra genom engagemanget. Exempelvis:
”På mötena brukar medlemmarna berätta kort om sin släktforskning och lära oss andra.” 
”Man lär sig av folk i alla åldrar.” ”På arkivet fanns det en erfaren släktforskare som delade 
ut råd och lärde oss andra.” ”Man lär sig när man hjälper andra.”

9. Social kunskap (5 MU)
Denna kategori innehåller MU där respondenten beskriver att den lärt sig sociala färdighe-
ter genom sitt engagemang. Exempelvis:
”Jag har lärt mig hur man startar upp och driver en förening. Hur man sitter ordförande 
på möten och sådant, jag har även lärt mig mycket om relationer”. ”Jag har lärt mig både 
fakta och den sociala biten, att umgås med människor på ett lättsamt sätt.”

10. Genusaspekter (6 MU)
Kategorin innehåller kommentarer som kan kopplas till genusfrågor. Exempelvis:
”Jag vet att ett fl ertal damer har lärt sig baka tunnbröd.” ” Jag vet att ett fl ertal män lärt 
sig steka kolbullar”, ”Det är ganska traditionellt, kvinnorna bakar och dukar medan män-
nen hjälper till att koka kaffe”.

11. Inre motivationsfaktorer (12 MU)
Kategorin innehåller kommentarer som tyder på att respondenten engagerar sig av egna, 
inre drivkrafter.  Exempel:
”Jag har inkomst så att jag klarar mig så jag jobbar bara ideellt av egen vilja.” Jag engage-
rar mig för att jag vill förverkliga mina inre idéer”. ”Det är roligt.”
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12. Yttre motivationsfaktorer (6 MU)
Kategorin innehåller kommentarer som visar på att respondenten drivs av andra yttre as-
pekter för att engagera sig. Exempelvis:
”Det är skönt att aktivera sig för att man får fortfarande använda sin kalender.” ”Jag 
började engagera mig eftersom min mamma tidigare släktforskat och hon tyckte jag skulle 
börja.”

13. Kulturarvsfaktorer (3 MU)
Kategorin innehåller kommentarer som är knutna till kulturarvsfrågor. Exempelvis:
”För att ta tillvara på omgivningen och lyfta fram kulturarvet och se till att det blir doku-
menterat och bevarat.”
”För att samla gamla fotografi er från människorna i och kring bygden.” ”Kulturarvet har 
haft en stor betydelse för mitt engagemang.”

14. Personliga vinster av mitt engagemang (5 MU)
Kommentarer som tyder på att respondenten vunnit personligen på att engagera sig. Exem-
pel:
”Jag jobbar när jag vill, gör som jag vill och har roligt!” ”Jag har fått ett förstärkt självför-
troende av mitt engagemang.”

15. Sociala vinster av mitt engagemang (22 MU)
Denna stora kategori innehåller kommentarer som tyder på att respondenten gjort olika 
typer av sociala vinster genom att engagera sig. Exempel:
”Man får träffa likasinnade och det är en glädje att få dela med sig av sina kunskaper”. 
”För att träffa likasinnade och delta på föreläsningar”. ”Det bästa med att vara med i för-
eningen är gemenskapen”. ”Att vara tillsammans med andra och att utbyta erfarenheter är 
det viktigaste”.

16. Saker vi gör (10 MU)
Kommentarer kopplade till verksamheten. Exempel:
”Vi har haft vandringsutfl ykter”. ”När vi har möten brukar medlemmarna berätta lite om 
sin forskning”.
”Varje år gör vi en bussresa uti länet.”

17. Positiva känslor av engagemanget (13 MU)
Denna kategori fångar in kommentarer som visar på positiva känslor av engagemanget. 
Exempel:
”Man får göra en massa roliga saker”.” Jag känner mig stolt över att ta tillvara på hela 
bygden”! ”Man lär känna de som är på Jamtli både frivilligt och anställda  och det är här-
ligt”!
”Jamtli är något mer än kulturarv, mer som en kär gammal vän”..

18. Styrelsen och engagemanget. (14 MU)
”Jag är bara medlem och inte engagerad i styrelsearbetet”.
”Jag tänker förmodligen inte engagera mig i styrelsen, jag vill arbeta mer praktiskt”.
”Jag sitter med i styrelsen utan rösträtt och har inte samma ansvar som andra ledamöter”.

19. Andra människors engagemang (10 MU)
Denna kategori fångar kommentarer om andra människors engagemang. Exempel:
”Vissa är mer engagerade än andra och det kan bero på hur mycket tid de har”. 
”Alla tycker och tänker och det är högt i tak”. 
”Det är fl era som vill engagera sig som skådespelare i någon gård”.
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20. Så skapas engagemang (12 MU)
Kategorin fångar in kommentarer om hur de gör för att få fl er personer att engagera sig. 
Exempel:
”Vi delade ut information till nyinfl yttade när det byggdes nya bostadshus i området”. ”Det 
är viktigt att lärarna på skolorna engagerar sig i kulturfrågor för att skapa intresse för oss 
och vår förening”. ”Det viktigaste sättet för oss att få in nya medlemmar är via personliga 
kontakter”.

Diskussion
Resultaten från de 20 kategorierna går att dela in i sex olika teman som var för sig förkla-
rar hur ett gynnsamt klimat för ideellt arbete i föreningen uppstår. 

Lärandet är något centralt i samtliga intervjuer och många mean units omfattar lärandet 
efter arbetslivet. 

TEMAN

Kunskaper 
Det första temat innehåller MU från kategorierna kunskap som fi nns, förkunskaper och kun-
skapsbehov. Temat visar att olika former av kunskap är viktigt för frivillig arbetarnas enga-
gemang. Kunskapsinhämtningen kan vara i form av kurser, studiecirklar eller föreläsningar.   
Exempel på kommentarer: ”De som sitter i styrelsen har mycket kunskaper”, ”Det är bra 
om det fi nns kunskap som gör att man kan vara med i utförandet av kyrkobygget”. 

Motiv till engagemang
Temat omfattar mean units från kategorierna inre motivationsfaktorer, yttre motiva-
tionsfaktorer samt kulturella motivationsfaktorer. Inom detta tema hittar vi olika typer 
av motivationsfaktorer. Det är oftast inre motivationsfaktorer som nämns men även yttre 
motivationsfaktorer och motivation utifrån kulturen förekommer. Kategorin kulturella 
motivationsfaktorer är missvisande liten då djupintervjuerna ger en känsla av att det är 
engagemanget inom kultur som även om de inte säger det direkt är en avgörande faktor för 
engagemanget.

Kulturverksamhet
Detta är ett stort tema som kan ses som den kanske viktigaste kuggen i hjulet. Kultur-
verksamheten nämns vid olika tillfällen och är den naturliga orsaken till engagemanget. 
Inom temat hittar vi även kategorier inom temat livslångt lärande och en av kategorierna 
hamnar även i temat socialt kapital. De fyra kategorier som enbart fi nns inom kulturverk-
samhet beskriver det frivilliga arbetet i termer av sysslor, engagemang och övriga tankar 
angående kulturellt frivillig arbete. 

Livslångt lärande
Detta tema samlar in olika former livslångt lärande. Kunskapstemat visar på hur indivi-
derna ser på själva inhämtningen av kunskap medan detta tema visar på hur det lärandet 
upplevs av respondenterna. Lärandet är något centralt i samtliga intervjuer och många 
mean units omfattar lärandet efter arbetslivet. Inom temat kommer mean unitsen från 
kategorierna två och sex. ”Man lär sig nya saker hela tiden”.” Jag har lärt mig mycket”.” 
Allt man lär sig har man nytta av”. 

Socialt kapital
De nära kontakterna med andra engagerade människor är en viktig drivkraft och något som 
utvecklas genom frivilligarbetet. 
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Inom detta tema fi nner vi mean units från kategorierna social kunskap och positiva känslor 
av engagemanget. Dessutom fi nner vi mean units från kategorin lära av andra som även 
återfi nns inom temat kulturverksamhet.

Vinster av att engagera sig ideellt med kulturarvsfrågor
Temat innehåller tre enheter: nya kunskaper, personlig utveckling och sociala relationer. 
Vardera av dessa underenheter beskriver olika former av vinster. Nya kunskaper ger följan-
de kommentarer exempel på ”Jag har lärt mig hur man läser gamla handstilar från 16 och 
1700 talet”. ”Jag har lärt mig nya grejer på datorn”. Personlig utveckling är exempelvis 
”Jag har fått ett förstärkt självförtroende av mitt engagemang”. Den tredje varianten av 
vinster är sociala relationer, exempel på detta är ”Det bästa med att vara med i föreningen 
är gemenskapen”.” Att vara tillsammans med andra och att utbyta erfarenheter är det 
viktigaste”. 

Modellen nedan beskriver hur de olika temana hänger samman.  För att få ut såväl nya 
kunskaper, personlig utveckling som sociala relationer krävs att individen i sitt kulturella 
engagemang både strävar efter att lära sig livslångt lärande och deltar i det gemensamma 
föreningsarbetet socialt kapital.

Figur 1. Modell för förhållandet mellan kulturarv, livslångt lärande och socialt kapital. (Siff-
rorna anger temats nummer)

Korta intervjuer
Kortintervjuer genomfördes med ideellt arbetande personer med engagemang i tunnbröd-
bakning, kolbullebakning, Caféverksamhet, släktforskning, rollspelande m.m.  Totalt 21 
personer intervjuades, 14 kvinnor och 7 män. Åldern på de intervjuade varierade mellan 49 
och 87 år med en medelålder på 68,3 år.  För att vidare analysera vilka faktorer som bidrar 
till engagemang och lärande ställdes sex stycken frågor. De intervjuade personerna fi ck i 
uppgift att kortfattat beskriva vad de tänkte i förhållande till de olika frågorna.  Vilken 
aktivitet är du engagerad i? Varför började du engagera dig? Vad gör att du fortsätter?  Vad 
lär du dig av aktiviteten? Varför är du intresserad kulturarvs frågor? Varför på Jamtli? Sva-
ren analyserades genom att svaren för varje fråga fördelades i olika övergripande katego-
rier.
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VARFÖR BÖRJADE DU ENGAGERA DIG?
19 av 21 respondenter besvarade frågan. Svaren går att kategorisera in i fyra olika katego-
rier.  Svaren är jämnt fördelade över kategorierna kulturella orsaker (6 svar), ”Jag är in-
tresserad av kultur”.  Sociala faktorer (7) ”Jag tycker om att vara aktiv och att umgås med 
andra” samt andras påverkan(6),  ”En arbetskamrat inspirerade mig att börja släktforska.” 
Den fjärde kategorin innehåller två angivelser som är av typen yttre belöning  ”Min man 
och jag gick med som Gynnare för det lockade med ett frikort - årskort om vi jobbade 25 
timmar per år”.

Andras påverkan och sociala faktorer 
angränsar till stor del med varandra och 
med en sammanslagning av dessa två 
utgör de tillsammans 13 av sammanlagt 
19 angivelser.

 
Figur 2: Varför började du engagera dig?

Vad gör att du fortsätter engagera dig?  
Samtliga respondenter besvarade frågan. Svaren på denna fråga går att placera i tre olika 
kategorier där kategorin sociala anledningarna (14 svar) ”Det är viktigt för mig med den 
sociala gemenskapen.”dominerar stort. De andra faktorerna är kulturarvsfaktorer (4) ”Jag 
tycker att det roligt med att söka sina rötter, Börjar man släktforska  är man fast!” den 
sista kategorin är för att bidraga till Jamtlis verksamhet (3)  ”Man gör en insats för Jamtli”. 

 Figur 3. Vad gör att du fortsätter engagera dig?

Vad lär du dig av aktiviteten?
17 stycken besvarade frågan och svaren på denna fråga går dela in i fyra kategorier. Svar 
som ”Jag har blivit bättre på att baka samt att laga mat.” kategoriseras som praktisk kun-
skap (3 svar).  Under kategorin teoretisk kunskap (3) fi nns svar som ”Jag har fått ett stort 
intresse för historia och på köpet har jag lärt mig mycket geografi ”. Den tredje kategorin 
abstrakt kunskap är den kategori som fi ck fl est svar (8) och exempel på svar under denna 
kategori är ”Jag får ny kunskap genom att lära ut om hembygden. ” Den sista typen utav 
svar skiljer ut sig från de andra genom att kunskapen består av förbättrade sociala färdig-
heter (3)  exempel: ”Jag har lärt  mig att samarbeta.”
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Figur 4: Vad har du lärt dig av aktiviteten?

Varför är du intresserad kulturarvs frågor?
18 respondenter besvarade frågan om varför de är intresserade av kulturarvsfrågor? 
Svaren går att dela in i tre kategorier. Flest svar (9) hittar vi i kategorin jag engagerar mig 
för andras skull exempel: ”Jag tycker det är viktigt att gå hit med mina barnbarn och visa 
på hur det var förr.” Sex personer angav egna inre anledningar som huvudsaklig anledning 
”För att jag bor på en gammal släktgård och har rötter långt tillbaka i Jämtland.”. Två 
personer angav något som närmast kan kategorisera som högre mål för sitt arbete ”Det är 
värdefullt att konsten fi nns kvar för framtiden.”

Figur 5  Varför är du intresserad av kulturarvsfrågor?

Varför på Jamtli?
16 av de 21 intervjuade besvarade den sista frågan varför är du engagerad på Jamtli? 
Svaren går att placera in i tre olika kategorier.  Flest svar (7) är svar som tyder på miljön 
på Jamtli och kulturarv ”Här fi nns miljön och den är viktig.” Nästa kategori utgörs av svar 
som tyder på någon form av säregenhet på Jamtli (5) , ”Det fi nns inget som liknar Jamtli”.  
Den sista kategorin tyder på yttre faktorer (4) som ligger utanför miljö och säregenheten 
”Det är viktigt för mina barnbarn som bor i Sthlm att få uppleva och delta på Jamtli.”

Figur 6: Varför är du engagerad på Jamtli?
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Diskussion
I en analys av svaren framkommer det att sida vid sida står kulturarv och sociala anled-
ningar som de dominerande orsakerna till frivilligt engagemang på Jamtli. Om vi slår ihop 
de två kategorierna andras påverkan och sociala faktorer blir de dominerande med 13 
svar gentemot sex av ett genuint kulturintresse. Enbart ett svar går att härleda till yttre 
motivationsfaktorer (för att få ett årskort).  Förvisso kan vi anta att det krävs ett visst 
intresse för kulturarvsfrågor även om de sociala frågorna dominerar i svaren. Annars skulle 
individerna lika gärna kunnat vara engagerade i en idrottsförening eller inom någon annan 
sektor. Dock är det av vikt att betona de sociala anledningarna som viktig drivkraft. 

Även den andra frågan varför fortsätter du engagera dig får en kraftig slagsida för sociala 
anledningar. 14 av de 21 svaren går att kategorisera som kopplade till gemenskap, för att 
umgås etc. De svar som var mer kulturarvsinriktade handlade samtliga om släktforskning.  
Kanske är det så att det skiljer sig i drivkraft mellan olika individer beroende på vilket sätt 
de är inblandade i frivillig arbete. Släktforskarna arbetar mer för sig själva ”Jag är nyfi ken 
på min släkt. Det är lätt att lägga av men så länge det är kul så fortsätter jag”, medan 
tunnbrödbagare är mer altruistiska och socialt intresserade i sitt engagemang; ”Trevligt – 
man gör en insats. Det är så roligt att träffa besökare, kul att kunna bidra till Jamtlis verk-
samheter” samt ”Det är så roligt – det sociala livet betyder mycket nu när jag är singel.” 
Beträffande frågan om kunskap och kunskapande är det en större spridning. Uppenbart är 
att samtliga anser sig lära sig något men att de uttrycker sig på lite olika sätt. En inte allt 
för djärv gissning är att de lär sig såväl sociala färdigheter ”Jag lär mig att samarbeta” som 
rent praktiska färdigheter ”Kunde inte baka tunnbröd förut, har lärt mig allt om tunnbröd” 
till mer abstrakta kunskaper, ”Jag får ny kunskap och får lära ut om hembygden” samt teo-
retiska kunskaper, ”Har lärt mig mycket om 1600-talet som är en intressant tid här i Jämt-
land.”  På frågan om varför de har intresserat sig för kulturarv framkommer tre kategorier 
utöver det svar där personen ”inte tänkt på det”.  Sex stycken hamnar inom kategorin för 
egna inre anledningar: ”Tingshuset på Jamtli kommer ifrån min pappas släkt.” Nio stycken 
mer altruistiska, att göra det för någon annan ”Vi ska vara rädda om Jamtli som är vårt 
kulturarv och ska föras vidare till nästa generation.” Två svar kategoriseras som högre mål 
”Utan kultur skulle vi vara råa människor. Kultur sätter stil och guldkorn på människan”.  

Kulturarvet i sig är återigen inte självändamålet för många av människornas engagemang. 
Snarare är det viktigt att göra saker för andra, och i detta fallet andra generationer. Sam-
manfattningsvis går det att säga att många människor drivs i sitt engagemang av de sociala 
kontakter som skapas.  De fortsätter även p.g.a. gemenskapen och ser som den starkaste 
anledningen till sitt intresse att sprida  vidare kunskapen till kommande generationer. 

Svaren på den sista frågan varför de engagerar sig på Jamtli ger en skarpare bild av att kul-
turarvet är viktigt. Drygt hälften av de som svarade på frågan angav skäl som att ”Jamtli 
har hög klass”  eller att ”miljön fi nns här”. 

Sammanfattningsvis ger dessa kortintervjuer en bild av hur det livslånga lärandet och 
kulturarvsfrågorna hänger samman med den sociala utväxlingen (socialt kapital) som sker 
mellan de frivillig arbetande och Jamtlis personal. Den allra vanligaste anledningen till att 
fortsätta med sitt arbete kommer från de andra människorna. Att få vara tillsammans med 
andra i sitt utövande av släktforskning, tunnbrödbak eller rollspelande är viktigt för frivillig 
arbetaren. Det är så viktigt att det framstår som en central anledning till att individen valt 
att engagera sig och än viktigare för att individen stannar kvar i verksamheten. Även in-
tresset för kulturarvsfrågor framstår som något altruistisk, ett vanligt svar är att intresset 
kommer från ”att göra det för någon annan”. Egna inre anledningar är även dessa viktigare 
än de rent kulturarvsrelaterade. 
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Fokusgruppsintervjuer och observationer
Vid nio tillfällen besöktes fem olika grupper bestående av de frivilliga föreningarnas styrel-
ser. Vid fem av dessa tillfällen observerades styrelsearbetet och vid fyra tillfällen genom-
fördes intervjuer enligt fokusgruppsmodell. Ett årsmöte besöktes även och observerades. 
Intervjuerna följde en intervjuguide som syftade till att besvara några allmänna frågor om 
föreningens verksamhet. Tyngdpunkten låg dock på frågor som tangeras i djupintervjuerna: 
Vad är det som motiverar dem till engagemang? Hur skapar de engagemang? Vilken roll spe-
lar det sociala relationerna för engagemanget? Hur ser de på kopplingen till verksamheten 
som inte är frivillig?  

Resultat
Resultatet redovisas genom att områdena, engagemang, kunskap samt målsättning presen-
teras var för sig. Först visas resultatet av intervjuerna och därefter observationsresultaten. 
Beträffande infl ytande övergripande beskrivning.

Infl ytande
Föreningarna är traditionellt organiserade med årsmötet som det högsta beslutande instan-
sen där styrelsen för nästkommande verksamhetsperiod utses. En del av föreningarna upp-
lever att det är problem att få medlemmar att komma på årsmötena med andra tycker det 
fungerar bra.  Samtliga föreningars styrelser består av både kvinnor och män. Fyra av fem 
föreningar har en manlig ordförande. Flera av de manliga ordförandena har tidigare inne-
haft tunga politiska uppdrag på nationell och lokal nivå. I fl era av intervjuerna framkom-
mer det att det är ganska svårt att få framförallt yngre medlemmar engagerade i styrelse-
arbetet. Valberedningarna har svårt att hitta nya kandidater till styrelseposterna och omval 
är en regel snarare än ett undantag när mandatperioden tar slut. Diskussionsklimatet under 
intervjuerna är öppenhjärtigt och de berättar med stor inlevelse om sitt föreningsarbete 
och vilka problem som där fi nns. Det är lite olika karaktär på de olika föreningarna där 
några har som syfte att bidra direkt till en kulturell utveckling av Jamtli och närregionen. 
Andra föreningar syftar mer till att utveckla medlemmarnas egna kulturella intressen.

Engagemang
Anledningarna till engagemang bygger på någon form av initierat egen intresse eller av att 
de känner någon som redan är aktiv. I en av föreningarna svarade tre personer samtidigt 
att ”det är samvaron med andra som är drivkraften!”  Detta är något som återkommer 
även i de andra intervjuerna. Några personer berättar att de började engagera sig hemma 
men kom i kontakt med andra med samma intresse när de ville fördjupa sina kunskaper. 
Genom kontakten med andra följer möjligheter till utveckling. 

Styrelsens ledamöter är i samtliga fall i olika hög grad engagerade i föreningens arbete och 
i styrelsearbetet. I några fall är styrelseledamöterna i första hand just styrelseledamöter 
och är inte så mycket engagerade i själva verksamheten. I andra fall så är ledamöterna i 
mycket hög grad engagerade i verksamheten och i mindre del i styrelsearbetet.

Kunskap
Flera olika former av kunskap nämns i fokusgrupperna. Flera av föreningarna är aktiva och 
arrangerar kurser och temaresor för sina medlemmar. Några säger att de läst kurser genom 
både studiecirklar och universitetet för att fördjupa sina kunskaper inom intresseområdet. 
”Att lära för livet” är något som i samtliga intervjuer kommer upp när kunskap kommer till 
tals. ”Vi fortsätter att lära oss efter vårt yrkesliv.” ”Jag får kunskaper genom mitt engage-
mang som jag har nytta av i mitt yrkesliv.” 

Kunskap står på många olika sätt högt på samtliga föreningars agenda. Det handlar dels 
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om att utveckla kunskapen hos såväl sig själva, medlemmarna som hos allmänheten.  Det 
arrangeras konstresor, utställningar, släktforskarkurser etc för allmänheten. För medlem-
marna ges möjlighet till fördjupning och ny kunskap genom studiecirklar, kurser och inte 
minst från mer erfarna medlemmar. Kunskapen är av såväl teoretisk som praktisk och social 
karaktär. De som engagerar sig lär sig om kulturarvet och hur de till exempel rent praktiskt 
gick till när de byggde hus förr i tiden. Utöver den mer konventionella kunskapsinhämt-
ningen lär sig de aktiva av den sociala gemenskapen som engagemanget innebär. Ett intres-
sant exempel på hur en av föreningarna har utvecklat sitt kompetensområde är Jämtlands 
släktforskar och lokalhistoriker som har utvecklats från en släktforskningsförening till en 
lokalhistorisk förening. 

Målsättning
Vid intervjuerna framkommer det att föreningarna arbetar aktivt med att utveckla sin mål-
sättning. En av föreningarna har som sitt största mål att utveckla Jamtlis verksamhet och 
varje år lämnas bidrag på upp till 100.000kr över till Jamtli för ändamål som föreningen 
har beslutat sig för att stödja. Ibland sammanfaller dessa gåvor med Jamtlis önskemål men 
ibland är det föreningens vilja som är det som styr ändamålet med bidraget. Under detta 
verksamhetsår är ett kyrkobygge på Jamtlis område det som är av största prioritet. Här 
kommer föreningen förutom att bidraga med pengar i stor utsträckning hjälpa till med fri-
villig arbetskraft. Denna arbetskraft tar inte på något sätt över arbete från den redan an-
ställda personalen då dessa arbetstillfällen inte skulle existera utan föreningens existens. 

Vid en av observationerna arbetade föreningen (Jämtlands läns konstklubb) med en s.k. 
SWOT analys av sin verksamhet (strength, weaknesses, opportunities, threats). Det var ett 
imponerande arbete som styrelsen med ordföranden i spetsen lagt ner för att göra en över-
syn av sin verksamhet. De fyra punkterna analyserades noggrant och kom senare att utgöra 
grunderna för föreningens utvecklingsplan.  Flera av observationerna sammanföll i tid och i 
närhet till föreningarnas årsmöten. 

Observation av ett årsmöte
Årsmötet för Jämtlands läns konstförening besöktes och observerades. Ett 70-tal medlem-
mar besökte årsmötet varav ca 55 var kvinnor. Vid årsmötet blandades det traditionella 
mötesaktiviteterna med underhållande inslag i form av föreläsning. Anna Erlandsson teck-
nare och fi lmregisör föredrog arbetet och berättade om tankarna bakom sin kortfi lm ”Glen 
the great runner”, föredraget var mycket uppskattat av besökarna.

Diskussion
Fyra av fem fokusgrupper tog upp problematiken med att rekrytera in ledamöter till styrel-
sen. Det är mer en regel än ett undantag att styrelseledamöterna återvals när mandatpe-
rioden är över. Detta kan om det fortgår under en längre tid få negativa konsekvenser för 
föreningarna då det kan leda till en maktförskjutning till ett fåtal av föreningens medlem-
mar. Vid ett fåmannastyre är det risk för att medlemmarna känner sig alienerade från de 
beslut som fattas och att ett missnöje uppstår. Samtliga styrelsegrupper arbetar på ett gott 
demokratiskt sätt även om det är en överrepresentation av män på de tyngsta posterna. 
Föreningarna är på olika sätt viktiga för Jamtlis verksamhet. Exempelvis Jamtlis Gynnare 
måste ses som en stor resurs då de dels bidrar med pengar och dels med frivillig arbets-
kraft. Detta frivillig arbete är svårt att styra över då frivillig arbetarna har en stark inte-
gritet och tillsammans med varandra arbetar med saker som de själva känner för att göra. 
Detta gör att arbetsinsatserna inte konkurrerar med fast eller tillfälligt anställd personal. 
Istället råder en ömsesidig respekt mellan frivillig arbetare och personal. Om Jamtli vill på-
verka föreningarnas frivilligarbete kan det enbart ske genom önskemål och genom att hålla 
sig informerade av föreningarnas verksamhet. Ett försök att kontrollera frivillig arbetet 
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skulle med stor sannolikhet kunna få konsekvensen att den inre drivkraften försvinner och 
att de lägger sitt engagemang på annat.

Anledningar till engagemang och skattning av genomförd aktivitet
Detta avsnitt delas in i två delar, en där respondenterna besvarat frågor om sitt eget 
engagemang och en del där de besvarat frågor om sina upplevelser av sitt deltagande i en 
aktivitet. Frågeformulär delades ut i direkt anslutning till aktivitetens avslutning.  

RESULTAT
Enkäten som delades ut till de som medverkat vid aktiviteten innehöll en sida där medlem-
marna fi ck kryssa för vilka anledningar som var orsaken till deras frivilliga engagemang. 
12 kategorier angavs på formuläret. Flera av svarsalternativen togs från Holmes (2003) 
rapport Volunteers in the heritage sector. Utöver dessa alternativ plockades några fl er 
alternativ in för att kunna ge en bredare bild av vilka drivkrafterna var.   Hälften eller fl er 
av respondenterna angav rent intresse, för att lära mig nya saker, en känsla av tillhörighet 
och/eller kul/avkopplande som faktorer för sitt engagemang. De mest angivna orsakerna 
till frivilligt engagemang var rent intresse, för att få lära sig nya saker, för att få en känsla 
av tillhörighet, samma intressen samt för att det var kul/avkopplande. Samtliga av dessa 
angav mer än 50% av respondenterna som anledning till sitt engagemang.  Fler kvinnor 
(71%) angav en känsla av tillhörighet som en viktig faktor där motsvarande andel av män-
nen var 50%. Dessutom angav 63% av kvinnorna men enbart 37,5% av männen att ”kul/av-
kopplande” var en anledning till engagemang. 

I en jämförelse mellan Holmes studie på kulturarbetare i Storbritannien och urvalet från 
Jämtland kan vi se några intressanta skillnader. I det svenska urvalet anger många fl er 
”rent intresse” och ”sociala skäl” än i studien från Storbritannien. Däremot uppger pro-
centuellt fl er i den brittiska studien att ”erfarenheter från arbetslivet” spelar in.  Detta 
kan ha sin förklaring i att det svenska frivilligarbetarna i stor utsträckning är kopplade till 
någon form av föreningsverksamhet där de sociala delarna spelar stor roll. 

Figur 8: Anledning till att deltaga i frivillig arbete fördelat på frivillig arbetare I Jämtland 
(n=67) och Storbritannien (n=171) (Holmes, 2003).

Deltagarna i aktiviteten fi ck även besvara frågor om hur de upplever föreningen som ar-
rangerade utfärden ur ett demokratiskt perspektiv. De fi ck fylla i sex olika påståenden på 
en skala från 1 instämmer inte alls till 7 instämmer helt. Av fi guren på nästa sida framgår 
att de tillfrågade har stort förtroende för sina representativa styrelser. De har även god 
kännedom om vilka som sitter med i styrelsen. Den signifi kanta skillnaden i hur tydliga 
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föreningarnas syften är kan ha fl era olika förklaringar. En kan vara att släktforskarna mer 
nyligen presenterat sina syften för medlemmarna. Det kan även vara så enkelt som att 
släktforskarföreningens syften är mer givna än konstklubbens. På frågorna om styrelsen be-
höver förnyas var medelvärdet 2,3 för släktforskarföreningen och 2.6 för konstföreningen. 
På frågan om de skulle kunna tänka sig att sitta med i styrelsen var medelvärdet för släkt-
forskarna 2.3 och för konstföreningen 2.1. M.a.o. såg de aktiva medlemmarna sina respek-
tive styrelser som fungerande och representativa och att medlemmen själv inte har något 
intresse av att deltaga i styrelsearbetet.

Figur 9: Värdering av föreningens arbete

Figur 10: Deltagares utvärdering av två aktiviteter 

På samma formulär fi ck de även värdera den aktivitet de deltagit vid. Samma sjugra-
diga skala användes och av tabellen framgår det att deltagarna var mycket nöjda med de 
respektive aktiviteterna. Inga statistiska skillnader förelåg mellan de olika föreningarna. 
Dagarna kan sammanfattas med att deltagarna haft en god gemenskap och att de upplevt 
arrangemang som mycket väl förberett, att de lärt sig något nytt under dagen samt att de 
gärna skulle göra om en liknande aktivitet och att de rekommenderar andra att deltaga i 
aktiviteten.

Diskussion
De olika resultaten ger en bild av att deltagarna i aktiviteterna var mycket nöjda med 
arrangemangen. Resultaten av värderingarna ger ett mycket gott betyg till arrangörerna. 
Aktiviteterna tycks ha varit mycket väl planerade och genomförda. Intresse och nyfi kenhet 
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är de dominerande anledningarna till att man deltagit i aktiviteterna. Drygt hälften har 
angett ”En känsla av tillhörighet, samma intressen” som en anledning till att de deltagit. 
Enbart ett fåtal har angett ”tidsfördriv”, ”utmanande” samt ”erfarenheter från arbetsli-
vet” som faktorer. I Holmes studie var de medverkandes viktigaste anledningar rent intres-
se ”pursue interest” den viktigaste anledningen. Även om det inte går att dra alltför stora 
slutsatser om skillnaderna i svar mellan denna studie och Kirsten Holmes studie så tycks 
de sociala faktorerna spela en större roll i denna studie. Ett resultat som däremot belyser 
en klar skillnad är anledningen ”att lära mig något nytt” som enbart en respondent angav i 
Holmes studie mot 58% av de tillfrågade i denna studie. 

En metaanalys med genusblicken på!
Denna avslutande studie är en metaanalys där de olika delstudierna blir belysta ur ett ge-
nusperspektiv. Syftet är att belysa genusfrågor i samband med engagemang inom kulturen.  
Varje studie analyseras och diskuteras var för sig. 

Resultat
Djupintervjuerna
I djupintervjuerna framkommer ett antal resonemang med tydlig genuskoppling. En av 
kategorierna, genusaspekter samlar ett fl ertal meningsenheter.  I denna kategori hittar vi 
kommentarer som pekar på att traditionella könsroller går igen i det kulturella frivillig ar-
bete. Mycket av arbetet följer tydliga könsroller. Männen bakar kolbullar och kvinnor virkar 
och stickar.

De korta intervjuerna
I de korta intervjuerna föreligger inga direkta frågor med utgångspunkt i genusaspekter. 
Däremot går det att utlysa skillnaderna mellan männen och kvinnorna hur de svarar på de 
olika frågorna. 14 kvinnor och sju män blev intervjuade. Att kvinnorna var överrepresente-
rade bland de intervjuade visar lite på hur förhållandet mellan engagerade män och kvin-
nor i stort ser ut. Majoriteten av de engagerade inom det frivilliga kulturarbetet i anknyt-
ning till museet och Jamtli är kvinnor. En fråga som är intressant att ställa är varför det är 
så? 

Fokusgruppsintervjuerna
En djupare analys av fokusgruppsintervjuerna visar på att det åtminstone i vissa av grup-
perna existerar tydliga könsstereotyper. Exempelvis så är det männen som kokar kaffet och 
kvinnorna som bakar fi kabrödet. Fyra av fem föreningar har en manlig ordförande mellan 
60 och 75 år. Enbart en av föreningarna har en kvinnlig ordförande. Vid en analys av fokus-
gruppsintervjuerna framkommer det att männen tar ordet oftare än vad kvinnorna gör och 
att de talar mer under intervjuerna. 

Värdering av verksamhet och anledningar till engagemang
En intressant skillnad mellan männen och kvinnorna är att kvinnorna i större utsträckning 
angav en känsla av tillhörighet och för att få avkoppling som anledningar till engagemanget 
mer frekvent än vad männen gjorde. Är det då så att de sociala faktorerna är viktigare för 
kvinnor avseende frivilligt engagemang?  Vid julkuldagen (bilaga) var det sju kvinnor som 
engagerade sig och ingen man. Kan förklaringen till detta vara att kvinnorna känner mer 
tillhörighet och kopplar av när de träffas än vad männen gör eller är det traditionens makt 
som gör att det blir så här?

Sammanfattande diskussion
Inledningsvis ställdes ett antal frågor som projektet hade för avsikt att besvara.  ”Hur 
sprids kunskap mellan människor inom den frivilliga sektorn?” ”Vilka är drivkrafterna till 
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att människor engagerar sig ideellt?” ”Genomsyras föreningsarbetet av jämställdhet?” 
”Upplevs föreningarna som rättvisa och jämlika?” ”Uppskattas aktiviteter som arrangeras 
av föreningarna?”

”Varför engagerar sig människor inom kulturarbetet på Jamtli?” ”Hur ser individer i styrel-
ser på sin uppgift?”

Dessa frågor har genom de olika studiernas resultat indirekt besvarats. Denna avslutande 
diskussion syftar till att vidare analysera och besvara frågorna.  De fem studierna bidrar 
var för sig till att ge en bild av hur engagerade frivilligarbetare upplever sin vardag.  Djup-
intervjuerna ger en grundläggande bild av fenomenfältet. Kombinationen mellan lärande 
och relationer utgör grundkittet för engagemang inom kultursektorn. Det går givetvis att 
engagera sig inom exempelvis släktforskning utan att arbeta tillsammans med andra, men 
genom kontakterna med andra får den engagerade inte bara ett socialt utbyte utan gör 
även vinster i form av exempelvis större kunskapsutveckling.  I intervjun med Anna-Lisa får 
vi en förståelse av att samverkan mellan förening och Jamtli fungerar på ett smidigt och 
bra sätt. Det är ett ömsesidigt beroende, Anna-Lisa behöver Jamtli för att kunna utveckla 
sitt sociala kapital och för att kunna utveckla sitt lärande, Jamtli behöver Anna-Lisa för att 
kunna utveckla verksamheten och med hjälp av hennes förening får Jamtli ekonomiskt stöd 
till aktiviteter som annars kanske inte skulle ha funnits. Ingen av studierna har funnit något 
som tyder på att det existerar någon form av konkurrens mellan anställda och frivilligarbe-
tare. Tvärtom betonas samverkan som viktig och att det ger fördelar för såväl frivilliga som 
anställda. I ett internationellt perspektiv (jfr med Holmes) kan det mycket väl vara så att 
det historiskt starka svenska föreningslivet spelar en större roll för det frivilliga arbetet i 
Sverige än i exempelvis Storbritannien. Ett resultat som tyder på det är anledningen till en-
gagemang som ställdes till 67 stycken frivilligarbetare där anledningarna ”för att lära mig 
nya saker” och ”en känsla av tillhörighet” angavs betydligt oftare än i Holmes studie från 
Storbritannien. Även resultaten från studie två visar att de som svarade i de korta intervju-
erna i stor utsträckning svarade att sociala anledningar var centrala för deras engagemang.  
Detta är något som är viktigt att tänka på för huvudmännen för verksamheten, även om 
man skulle vilja styra föreningens verksamhet så gäller det att göra detta med varlig hand 
för att inte dämpa intresset för medverkan från frivilligarbetarna. Av de sammantaget ca 
300 personerna som totalt medverkat i de olika studierna är det ingen som har påpekat att 
det är på något vis är negativt att umgås med andra människor eller att föreningsverksam-
heten skulle vara något negativt. Även de personer som inte är delaktiga i föreningsarbetet 
upplever föreningarnas insatser som positiva. Föreningarnas styrelser får även goda vitsord 
från medlemmarna genom att de upplever styrelserna som representativa och tydliga med 
vad de arbetar med. Ett problem som nämns från fl era håll är dock att få rotation i styrel-
serummen. Det är ett betydligt större steg att själv ställa upp och sitta med i styrelsen än 
att tycka att verksamheten fungerar bra. Valberedningarnas roll är av stor betydelse för 
föreningarnas utveckling. 

Genusperspektivet visar att det fi nns en del att arbeta med. Det är viktigt att makten 
fördelas jämnt både i antal styrelseledamöter och i konkret handling. Flera forskare (bl.a. 
Björk, Lundström, Lindal och Lundberg) pekar på och tangerar med sina resonemang resul-
taten i denna studie. För att bryta maktstrukturen och förändra det symboliska kapitalet 
som både Bourdieu och Blemberger talar om är det viktigt att om majoriteten av förening-
ens medlemmar är kvinnor så bör minst hälften av styrelsens ledamöter vara kvinnor.  Vad 
är det då som gör att det blir en överrepresentation av män på ordförandeposterna? En 
tolkning om än något försiktig är att detta beror på den rådande maktstrukturen i samhäl-
let. Det är taget förgivet att männen skall ha de viktigaste positionerna och det funderas 
överhuvudtaget inte så mycket över varför det ser ut på det viset (jfr med Bourdieu och 
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Blemberger). Könsrollerna bland frivillig arbetarna är tydliga och med tanke på verksam-
heten som föreningarna bedriver så är det kanske också naturligt. Verksamheterna avspeg-
lar ju trots allt hur det såg ut i samhället förr i tiden. En av de observerade föreningarna 
har fram tills nyligen exempelvis enbart varit öppen för män att vara medlemmar i. Andra 
exempel på tydliga könsroller kan vi ta från intervjuerna: ”männen bakar kolbullar och 
kvinnorna bakar tunnbröd”. Detta gör det ganska så enkelt för mig som man att veta vad 
jag skall engagera mig inom. Ett spännande framtidsscenario att tänka sig är när vi får män 
som fållar dukar och kvinnor som spikar brädor. Jag tror att det är viktigt att de som enga-
gerar sig ideellt är tydliga med att problematisera och diskutera könsrollerna i det gamla 
samhället för att ge unga besökare något att fundera över. 

Det livslånga lärandet följer som en röd tråd genom hela studien. Jarvis och Brownhill 
skriver om vikten av utveckling och att det lärande som sker utanför det formaliserade är 
viktigt för att stärka samhället. De engagerade frivilligarbetarna i denna studie får såväl 
formaliserad kunskap i form av kurser och studiecirklar som informell kunskap genom att 
de lär sig såväl praktiska färdigheter som teoretisk kunskap genom sitt engagemang. Inte 
minst viktigt när vi talar om kunskap är de sociala färdigheterna som utvecklas genom in-
teraktionen med andra frivilligarbetare.

Sammantaget är det modellen i den första studien som visar hur relationer (socialt kapi-
tal) samspelar med kunskap (livslångt lärande) och det enskilda intresset för det kulturella 
(kulturarv). Det går att engagera sig i en aktivitet vid enstaka tillfällen men för att uppnå 
de vinster som engagemanget kan ge är det viktigt att även ge sig in i det sociala samspel 
som föreningslivet erbjuder. Om vi tittar på Vogel & Amnås diskussion angående socialt ka-
pital kan vi i denna studie se överlappning med de sju faktorer som utgör utvunnet socialt 
kapital i mycket hög utsträckning. Bengt Göranssons uttalande om besatthet gäller i många 
fall för de engagerade frivilligarbetarna. En del av de medverkande i studierna lägger ned 
tid som motsvarar ett heltidsarbete i frivilligt engagemang. Utan möjlighet att påverka 
skulle med mycket stor sannolikhet dessa frivilligarbetare försvinna från det ideella arbe-
tet och Jamtli skulle gå miste om mycket kompetens och möjligheter i sin verksamhet. De 
arbetstimmar som skapas genom ideellt arbete är insatser som inte går att jämföra med 
vanligt lönearbete. ”Britta” bakar tunnbröd och hjälper till eftersom hon får umgås med 

vänner och de ger henne en meningsfull 
fritid. Hon gör det inte för att tjäna 
pengar eller vinna andra fördelar. Vi-
dare är det Britta själv som genom sitt 
engagemang i föreningen bestämmer 
vad hon skall hålla på med (givetvis 
genom kommunikation med Jamtli). Ett 
gott exempel på hur samverkan mel-
lan Jamtli och de ideellt arbetande kan 
fungera hittas i bilaga 1 där en aktivi-
tet genomförd inom ramen för detta 
projekt presenteras. Avslutningsvis är 
det dags att rikta ett särskilt tack till 
Anna Nilsson, utan henne hade inte 
denna rapport blivit klar i tid.
  
Samspelet mellan livslångt lärande, 
socialt kapital och kulturarv.
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Bilaga

Julkuldagen på Jamtli
Inom ramen för detta projekt arrangerades en aktivitet tillsammans med frivilliga från 
föreningen Jamtlis Gynnare. Idén föddes av Kerstin Wallin som besökte Jamtlis Gynnare vid 
ett möte och frågade om det fanns intresse hos några att arrangera en julkuldag för elever 
i november. Ett antal av föreningens kvinnor anmälde sitt intresse och Kerstin kallade till 
en första träff. Vid den första träffen bestämdes det att julkuldagen skulle inrikta sig på 
aktiviteter mot särskoleelever. Sammanlagt fyra träffar genomfördes vid en av dessa deltog 
en oberoende observatör.

Observation av planeringsmöte.
Sex kvinnor samt Kerstin Wallin från Jamtli sammanstrålade den 5/11 för att planera ak-
tiviteter för särskoleelever den 13 november. Vid mötet användes mötesprotokoll. Kerstin 
berättade att fem elever och tre vuxna skulle delta den 14/11. En gladlynt och skämtsam 
stämning råder under mötet och någon konstaterar att de kunde ha fl er planeringsträffar 
eftersom det är så kul att ”träffas och dricka kaffe”. När upplägget för dagen diskuterades 
delades arbetsuppgifterna ut efter egna intressen. Någon ville pyssla, någon baka, någon 
grädda någon ansvara för julsånger och dans. Även uppgifter som uppvärmning av loka-
len och dylikt fördelades mellan deltagarna. Planeringen skedde genom något som mest 
kan beskrivas som ”oorganiserad brainstorming” där idéerna stöts och blöts. Kerstin fi ck i 
uppgift att organisera aktiviteterna eftersom hon är van att arbeta med barngrupper. Det 
råder ett högt tak under diskussionen och alla idéer som tas upp sätts på dagordningen.

Julkuldagen
Så var det då dags för julkuldagen. Fem elever mellan sex och åtta år tillsammans med 
tre personal möts upp av de frivilliga arbetarna i historisk klädsel. Barnen får gå till olika 
stationer där de bakar, pysslar och sjunger. När alla barnen genomfört de olika stationerna 
och har fått stoppa pyssel och pepparkakor i påsar för att ta med sig hem är det dags för 
fi ka. Fikat inleds med att en av kvinnorna från Jamtlis Gynnare läser en bordsbön och 
berättar att så gjorde man förr i tiden. Efter fi kat är det långdans och förmiddagen avslu-
tas med att barnen, pedagogerna och damerna från Jamtlis Gynnare avfyrade ”raketen” 
tillsammans. Dagen var mycket uppskattad av de medverkande barnen och förhoppningsvis 
är det en aktivitet som återkomma snart igen!
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Avslut NCK:s konferens 21 februari 2008

Christer Bogefeldt

Årets NCK konferens har på olika sätt belyst vad kulturarvspedagogik är och eller skulle 
kunna vara. Jag tror att man i lite allmänna termer kan säga att begreppet helt enkelt 
handlar om identifi eringen, etableringen och spridningen av en ständigt pågående 
diskussion av minnesinstitutionernas sätt att möta sin publik, det publika gränssnittet om 
ni så vill. Det betyder att begreppet täcker ett mycket bredare fält än sån verksamhet som 
vi vanligen förknippar med ordledet ”pedagogik”.

Om jag förstått det rätt är det är ju just detta som NCK syftar till och det verkar vara en 
fokusering som ligger rätt i tiden. Intresset är i växande och antalet konferensdeltagare 
har ökat jämfört med tidigare år. I år kommer 40% av deltagarna från museivärlden, 20 % 
från arkiven, 5 % vardera från kulturmiljövårds-, forsknings- och utbildningsektorerna. Vi är 
inte bara svenska deltagare; 20 % kommer från andra länder från Alta i Norge till Kamerun i 
söder. 

Vi har lyssnat till mer än 15 informativa, intressanta inlägg med spännande spridning i 
innehållet – ingen sammanfattning som gör rättvisa åt de enskilda föredragen är möjlig i 
det här sammanhanget, men en dokumentation kommer så småningom på NCK:s hemsida.

Jag har i mitt jobb haft anledning att ägna det senaste halvåret åt en del 
funderande på hur vår omvärld förändras och vilka företeelser som det är viktigt för 
kulturarvsinstitutionerna att förhålla sig till.  Analysen har tillkommit i samband med en 
kartläggning av kulturens roll i olika regionala utvecklingsstrategier, det s.k. 
KRUS-projektet, och i arbetet med en strategi för landsarkivens regionala 
kulturverksamhet. 

Här ska jag bara ange några begrepp och nyckelord som både speglar och styr vår omvärld. 
De kan ses som ett antal kluster av förändringsfaktorer, nämligen 

• IKT-utvecklingen, 
• Kunskapsekonomi, kreativitet, innovation, lärande, 
• Kulturekonomi, attraktivitet, upplevelse
• Demografi , mångfald, social integration
• Regionerna i fokus
• Hållbar tillväxt
• Förvaltning i förändring
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• Kulturpolitik i nya kläder
• Kulturarv, minne och identitet

I det här sammanhanget kan just ”upplevelse” ha ett speciellt intresse. Institutet för 
tillväxtpolitiska studier (ITPS) har nyligen presenterat en kunskapsöversikt över kreativa 
näringar och upplevelseindustrin66, dit man (enligt KK-stiftelsens defi nition) räknar 
femton verksamheter från arkitektur, dator- och tv-spel till ”upplevelsebaserat lärande”. 
Gemensamma drag som karaktäriserar verksamheterna är att de har just upplevelsen som 
kärna, det är fråga om interaktivitet och att det värde som skapas är en samproduktion 
mellan den som erbjuder och den som tar emot. Det som säljs är inte varor och 
tjänster i första hand utan konceptualisering av tid, sociala sammanhang, symbolik och 
emotionella stimuli. Till skillnad från den anglosaxiska världen där man defi nierar sektorn 
utifrån kreativiteten – med producenten i centrum (creative industries) – sätts i Norden 
konsumenten, den som upplever, i centrum.

Rapporten konstaterar att det i dagens upplevelseindustri är det tre megatrender som 
möts och skapar dynamik: utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken, 
servicesamhällets genomslag och efterfrågan på upplevelser.

Triangulering är en populär metod i dagens politiska värld. Tillämpar vi den på det 
kulturarvspedagogiska området kan vi skapa en triangel av begreppen upplevelse, lärande 
och historiemedvetande/historiebruk och låta de tre perspektiven samverka och ömsesidigt 
stimulera varandra. Kan vi erbjuda ett upplevelsebaserat lärande tror jag att vi kan bli 
både intressanta och relevanta för den pågående samhällsutvecklingen.
   
Avslutningsvis kan det fi nnas anledning att ställa några frågor kring roller, uppgifter och 
metoder med utgångspunkt från inläggen under konferensen. Det fi nns en viss spännvidd i 
uppfattningarna som jag vill peka på.

Den första frågan gäller vår relation till ”historia”. Är huvuduppgiften att sprida vår 
tolkning i nån form av storytelling, eller ska vi använda en tids- och rumskontext för 
för att belysa aktuella dagsfrågor eller … ska vi koncentrera oss på att ge kunskap om 
minnesapparatens konstruktion och funktion för att skapa förståelse för hur historia 
konstrueras i nuet?

Den andra frågan handlar om mötet med publiken. Ska vi odla expertrollen eller ska vi ge 
upp den och uppgå i en wikipedisk interaktivitet och då bli en röst bland alla andra, lite 
grann som jag tycker att Agenda kulturarv för några år sen var på väg mot. Mötet handlar 
också om hur avvägningen mellan det virtuella – 2.0, 3.0 – och det taktilt sensuella, den 
fysiska platsen ska göras.

Slutligen frågor kring identitet och integration. Här fi nns spännvidden mellan medvetet 
gruppbygge (nation, region, EU, subkultur) eller individbaserad identitet med den egna
förankringen i tid och rum i fokus. Här tror jag att det är nödvändigt att vi ökar vår 
medvetenhet.

Ta med er frågorna och fundera! 

Ett stort tack till arrangörerna, de medverkande talarna och alla deltagare! 
Vi ses vid nästa NCK-konferens!

66  Niklas Gustafsson, Upplevelseindustri – Marknadens logik och organisatoriska förutsättningar. En teoretisk ge-
nomgång av sektorns grundläggande struktur. ITPS PM 2008:005 
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Tal vid utdelningen av NCK:s pris 20 

februari 2008

Bengt Bergqvist, Ordförande i Föreningsarkivet i Jämtland

I år invigs ett Utvecklingscentrum i Kulturmiljöpedagogik vid Kalmar läns museum i sam-
verkan med Sveriges Hembygdsförbund. Det är kulminationen på den verksamhet som hade 
sin början 1985 då Ebbe Westergren genomförde de första tidsresorna i liten skala tillbaka 
till stenåldern i Kalmar. I dag genomförs mera än 120 storslagna tidsresor årligen, i vilka 
länsmuseet i Kalmar är involverat.

På vägen fram under mer än 20 år har vi sett andra höjdpunkter, som på sitt eget sätt har 
varit Ebbes manifestationer, inte bara för Kalmar läns museum, men långt utanför Sveriges 
gränser.

I 1997 lärde sig alla svenska barn vad en tidsresa är. Det var tv-programmet ”Salve”, som 
sändes som serie i sommarlovsmorgon, och projektet ”Nordisk historia för barn och ung-
dom” som gjorde Ebbes speciella version av tidsresan rikskänd. Det var säkert en del av 
anledningen till att Kalmar läns museum sedan av regeringen fi ck ett nationellt uppdrag 
under perioden 2000-2002, och tog sig an att sprida metoden i hela landet. Ebbe var det 
naturliga navet under dessa år.

Parallellt med det nationella började det internationella arbetet för Ebbe. I dag är Ebbe 
själv ordförande för den organisation – Bridging ages – som han tog initiativet till. Organi-
sationen har nu medlemmar från mer än 10 länder och 25 institutioner. En del fi nns här i 
kväll.

Det är viktigt att här uppmärksamma en sak som mycket väl beskriver hur all pedagogik på 
något vis också alltid är en sorts politik, och dessutom att Ebbe i sin praxis alltid är medve-
ten om precis detta, och att Ebbe är en klassisk humanist. Det är nämligen detta perspek-
tiv som fi nns med när Ebbe under senare år exporterat tidsresan till Sydafrika och har gjort 
den till ett litet, men viktigt, bidrag i försoningsprocessen.

Ebbe Westergren är ”Mr. Timetravel” för riktigt många människor i dag. Han är också 
arkeolog, vild med fornlämningar, pappa till tre vuxna barn, morfar och en riktig freak när 
det handlar om 60-tals musik samt mycket, mycket intresserad av all möjlig sport.
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När NCK - Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik 2006 inrättade ett årspris var motive-
ringen följande:

”Det är viktigt att verka för att höja statusen för det kulturarvspedagogiska arbetet. I ett 
sådant tänkande ingår bland annat, att mycket konkret visa uppskattning av gott kultur-
arvspedagogiskt arbete, att lyfta fram goda exempel till inspiration samt att medverka till 
att omvärlden upptäcker det spännande kulturarvspedagogiska arbetsfältet”

NCK:s prismottagare 2008 lever helt och fullt upp till varje perspektiv i denna beskrivning, 
och vi är glada och stolta över att kunna utdela priset till Ebbe Westergren.

Innan du får priset skall jag bara komma ihåg att säga att priset består av tre delar: Ett 
diplom, en mindre summa pengar (25 000 SEK) och – inte minst – ett åtagande att komma 
tillbaks om ett år och vara keynote-speaker på nästa års vårkonferens.

Gratulerar!
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