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Inledning 

Förstudien ”Lokalhistoria på bibliotek i Östergötland” genomfördes februari – mars på halvtid 

våren 2014. Under dessa två månader besöktes de 13 kommunernas kommunbibliotek där 

intervjuer gjordes med personal. Studiebesök och litteraturstudier gjordes även utifrån 

förstudiens granskningsuppdrag.  

 

Förstudiens syfte var att identifiera utvecklingsfrågor inom lokalhistoria och kulturarv på 

bibliotek till målgruppen barn och unga.  

 

Samarbetsmöjligheter mellan bibliotek, arkiv, museum, skola, företag, hembygdsföreningar 

och studieförbund har granskats för att se hur målgruppen barn och unga ska kunna använda 

sig av lokalhistorien som finns på biblioteken. Även tekniska lösningar i hur lokalhistoria kan 

digitaliseras och vad biblioteken upplever kan tillgängliggöras till barn och unga ur 

lokalhistorien har granskats.  
 

Förstudien finansierades av Regionförbundet Östsam.  

 

Alla fotografier är tagna av undertecknad (Malin Forsling Parborg) mellan år 2011-2014 och 

har använts i denna förstudie för att illustrera de förslag som uppkommit i förstudiearbetet.  

 

 

 

Linköping mars 2014 

 

Malin Forsling Parborg 
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Bakgrund 

Nätverket ”Lokalhistoriska rum på biblioteken”, är ett samarbete mellan Länsbibliotek 

Östergötland, Kulturarv Östergötland, Östergötlands museum och kommunbiblioteken i länet. 

Den övergripande visionen är att ”Alla ska enkelt kunna ta del av lokalhistoriskt material om 

Östergötland”
1
. Nätverkets syfte är att ”möta och stärka intresset för lokalhistoria ute i 

kommunerna genom att samverka i utvecklandet av lokala forskarmiljöer med tillgång även 

till Internetbaserade källor på kommunbiblioteken”
2
.  

 

Idag är de lokalhistoriska samlingarna utformade till vuxna besökare som söker efter specifik 

information utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv. Förstudiens uppgift är att undersöka hur de 

lokalhistoriska samlingarnas målgrupp kan utökas till att även innefatta barn och unga utifrån 

den nya bibliotekslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014
3
.  

 

En studieresa till Holland inom EU-projektet BESÖK
4
 gav en hel del inspiration, särskilt ett 

besök på biblioteket i Delft
5
. De digitala presentationerna av historiskt material i den publika 

biblioteksmiljön som biblioteket arbetat med, ville det lokalhistoriska nätverket undersöka 

vidare. En mindre grupp från nätverket träffades 23 september 2013. På mötet diskuterades 

hur digitalisering av Götabibliotekens lokalhistoriska miljöer skulle öka attraktiviteten för 

lokalhistoria hos medborgarna i Östergötland. Gruppen kom fram till att en förstudie skulle 

undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som är möjligt att genomföras i ett större projekt. 

Avsikten är alltså att förstudien ska leda fram till en projektansökan utifrån de 

utvecklingsmöjligheter som identifieras.  

 

Förstudien har haft som utgångspunkt hur biblioteken ska kunna:  

 Agera som informationsnoder. (RUP#5:11) 

 Främja inkludering, delaktighet och berika invånarnas liv.(RUP#5:12) 

 Värna barnets levnadsituation. (RUP#5:13) 

 Fortsätta stimulera jämställdhetsarbetet. (RUP#5:15) 

Syfte 

Förstudiens syfte var att identifiera utvecklingsmöjligheter för de lokalhistoriska samlingarna 

via digital teknik på länsbiblioteken i Östergötland. Detta för att öka kunskapen om och 

tillgängligheten till kulturhistoriskt material för barn och unga via läslust. 

Mål 

Målet med förstudien var att hitta konkreta förslag på hur de 13 länsbiblioteken i Östergötland 

ska kunna tillgängliggöra de lokalhistoriska samlingarna till barn och unga genom 

digitalisering och läslust.  

                                                 
1
 Holm, Rolf. (2007-06-18 rev. 2011-06-20, 2012-04-02). Övergripande vision för lokalhistoriskt material på 

folkbiblioteken i Östergötland. Länsbibliotek Östergötland. Linköping: Östsam. 
2
 Holm, Rolf. (2007-06-18 rev. 2011-06-20, 2012-04-02). Övergripande vision för lokalhistoriskt material på 

folkbiblioteken i Östergötland. Länsbibliotek Östergötland. Linköping: Östsam. 
3
 Kulturdepartementet. (den 31 Oktober 2013). Ny bibliotekslag antas. Pressmeddelande . (M. Berggren, Red.) 

Stockholm: Catharina Henriksson. 
4
 Siljedahl, N. (September 2011). Bibliotekspersonal i E-län Samverkar för Ökad Kompetens. Hämtat från 

BESÖK: http://projektbesok.se/ den 20 Mars 2014 
5
 Axelsson H, H. H. (den 27 Juni 2013). BESÖK. (N. Siljedahl, Red.) Hämtat från BESÖK: 

http://projektbesok.se/2013/06/27/holland-6-delft/ den 20 Mars 2014 
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Metod 

För att kunna göra ett urval i det utbud av digitaliseringsmöjligheter som finns på marknaden 

för barn och unga fanns ett behov av att först samla in och ta del av de 13 bibliotekens tankar, 

idéer och förutsättningar. Tidigare genomförda projekts idéer och inspiration skulle fångas 

upp. Det lokalhistoriska nätverket upplevde att de blev särskilt inspirerade av EU-projektet 

BESÖK
6
. Detta ledde till att man önskade hitta metoder för att kunna digitalisera de 

lokalhistoriska samlingarna. Viktigt för studien var även att hitta konkreta förslag som i ett 

framtida projekt kan realiseras. Studiebesök och intervjuer genomfördes därför hos alla 13 

bibliotek och styrde sedan vilka utvecklingsmöjligheter som undersöktes.  

Inläsning av rapporter, artiklar och litteratur har gjorts för att undersöka vad som idag görs 

inom förstudiens granskningsområden barn och unga, lokalhistoria och digitalisering. Utifrån 

detta granskades sedan vilka kopplingar mellan dessa områden som är möjligt att tillämpas på 

biblioteken i Östergötland. Studiebesök på museum som arbetar med att skapa upplevelser 

utifrån en verklig berättelse granskades utifrån deras kunskap i att levandegöra historia. 

Intervjuer med personal från museum, arkiv, kommuner och företag som idag arbetar aktivt 

med att tillgängliggöra kulturhistoria genomfördes också. Detta för att undersöka vilka vägar 

de valt att gå samt om samarbeten kan leda till att biblioteken blir informationsnoder
7
 till 

länets medborgare. 

 

Frågeställningar som förstudien bygger på när utvecklingsmöjligheter identifierats och som 

även behöver tas med in i framtida arbete kring denna fråga.  

 HUR ska vi digitalisera lokalhistoria på biblioteken till barn och unga? 

 Via webbsida? 

 Götawebben? 

 Unik webbsida? 

 Kulturarv Östergötlands webbsida? 

 Via app? 

o Mobiltelefon (iPhone, Android, Windowsphone)? 

o Surfplatta (iPad, Android)? 

 Via visualiseringsbord? 

 

 VAD ska vi digitalisera lokalhistoria på biblioteken till barn och unga? 

 Vad upplever biblioteken kan tillgängliggöras till barn och unga från de 

lokalhistoriska samlingarna?  

 Vad vill museum, arkiv och hembygdsföreningar ska tillgängliggöras 

till barn och unga från de lokalhistoriska samlingarna? 

 Vad vill målgruppen ska tillgängliggöras till dem själva från de 

lokalhistoriska samlingarna? 

 

 VARFÖR ska vi digitalisera lokalhistoria på biblioteken till barn och unga? 

 Utbilda?  

 Informera? 

 Engagera? 

 Intressera? 

 

                                                 
6
Siljedahl, N. (September 2011). Bibliotekspersonal i E-län Samverkar för Ökad Kompetens. Hämtat från 

BESÖK: http://projektbesok.se/ den 20 Mars 2014 
7
 Östsam. (den 3 maj 2012). REGIONALT UTVECKLINGSPROGRAM >2030 FÖR ÖSTERGÖTLAND. 

Hämtat från http://www.ostsam.se/: http://www.ostsam.se/files/1521_RUP%202030_webprint.pdf (RUP # 5:11) 

http://www.ostsam.se/files/1521_RUP%202030_webprint.pdf
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 VAR ska vi digitalisera lokalhistoria på biblioteken till barn och unga? 

 Via bibliotekets fysiska miljö? 

 Via bibliotekets virtuella miljö? 

 

 VILKEN roll ska biblioteken ta? 

 Informationsnod? 

 Förmedlare? 

 Undervisare? 

Premisser för målgruppen barn och unga: 

Idag finns inget specifikt material i de lokalhistoriska samlingarna som är riktat till barn och 

unga. För att möjligöra att de lokalhistoriska samlingarna anpassas till barn och unga har 

pedagoger och producenter från museum och arkiv kontaktas. Syftet med den kontakten var 

att kunna ta lärdom av deras erfarenheter i att engagera barn och unga i lokalhistoriskt 

material. Barnbibliotekarier har deltagit på de möten som varit i samband med studiebesök på 

de 13 biblioteken. De har utifrån sin egen verksamhet bidragit med tips och idéer kring hur 

barn och unga kan arbeta, intresseras och ta del av sin lokalhistoria. Under dessa möten har 

även bibliotekschefer och ansvariga för de lokalhistoriska samlingarna deltagit och bidragit 

med sin kunskap.  

 

Läslust för barn och unga har varit en utgångspunkt i arbetet med att tillgängligöra 

informationen i de lokalhistoriska samlingarna. Målet har varit att barn och unga ska finna ett 

intresse av att ta del av sin lokalhistoria och använda sig av den information som finns på 

biblioteken. I artikeln ”Så väcker du läslusten”
 8

 som handlar om att väcka läslust hos barn har 

följande fyra tips lyfts fram.  

 

Fyra tips för att väcka läslust: 

1. Bygg upp kunskap om ämnesområdet. Gå igenom strategin/genren med en text och 

elevernas erfarenhet som utgångspunkt. Var personlig och berätta om din egen 

läsupplevelse. 

2. Studera texter inom genren för att få förebilder. Läs och diskutera många liknande 

texter tillsammans med eleverna för att träna. 

3. Utvidga användningsområdet för strategin/genren genom att tillsammans pröva den 

på olika typer av texter och genrer, och genom att skriva texter tillsammans. 

4. Eleverna får träna på läsmetoden på egen hand. (Nilzén, 2013) 

Premisser kring digitalisering: 

Vi lever idag i samhälle där digitala verktyg som smartphones, datorer och surfplattor 

används i allt större utsträckning i vår vardag. Den virtuella världen är idag en del av den 

verkliga vilket innebär att information, nöje och utbildning eftersöks snabbast och enklast från 

den mobila enheten. Genom att digitalisera de lokalhistoriska samlingarna så öppnas dörrarna 

till lokalhistorien upp för en bredare publik. Den information som finns i samlingarna blir mer 

tillgänglig och synlig vilket gör att intresset för lokalhistoria kan väckas hos fler målgrupper. 

Ett digitalt innehåll kan spridas till fler människor samtidigt och enkelt uppdateras när ny 

information upptäcks. Utifrån dessa premisser har appar, webbsidor och företag som arbetar 

med digitalt material studerats.  

                                                 
8
 Nilzén, M. (den 4 Juni 2013). Skolvärlden. (S. Almer, Red.) Hämtat från http://www.skolvarlden.se/: 

http://www.skolvarlden.se/artiklar/sa-vacker-du-laslusten den 18 Mars 2014 
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Premisser för de lokalhistoriska samlingarna: 

De lokalhistoriska samlingarna som finns på länets bibliotek är alla unika då de utgår från sitt 

egna kulturarv. Originalhandlingar och information om kommunens historia finns att ta del av 

utifrån en låntagares önskan att få veta mer om sin närmiljö och historia. Idag krävs det att 

man som låntagare vet vilken information man vill ta del av innan man börjar leta. Intresset 

eller önskan att få veta mer om något specifikt måste finnas innan då den information som 

finns inte är anpassad till låntagarens behov. Informationen finns där för att någon annan 

samlat in den utifrån sitt eget intresse och låntagaren behöver sålla för att hitta rätt 

information. Bibliotekarier med kunskap i vad som finns i samlingarna finns som stöd och 

deras kunskap möjliggör att samlingarna kan anpassas till en digital miljö utifrån olika 

målgrupper. Genom en digitalisering av de lokalhistoriska samlingarna möjliggör biblioteken 

att fler låntagare får vetskap om sitt lokalhistoriska arv. En digital version kan även formas 

utifrån de behov biblioteken upplever att olika målgrupper är intresserade av. Skolelever kan 

genom ett digitalt material anpassat för dem, få en inblick i vilken information som finns att 

hitta i de lokalhistoriska samlingarna på biblioteken.  

Resultat 

Förstudiens resultat kan sammanfattas i ett antal tydliga frågeställningar som belyser studiens 

omfattande undersökningsområde som under arbetets gång växt sig större. Knytpunkter kring 

konkreta projekt finns att bygga vidare på. Under de studiebesök som gjorts har fem tydliga 

sätt att nå den nya målgruppen utkristalliserats.  

 
Figur 1 Sätt att nå barn och unga 

 

Under arbetets gång har det framkommit att det inte nödvändigtvis behöver vara innehållet i 

de lokalhistoriska samlingarna som digitaliseras utan att det även kan vara information kring 

att aktiviteter sker som visas digitalt. 

 

Via samarbetsprojekt med museum och arkiv kan den lokalhistoria som finns på biblioteken 

belysas. Barn och unga kan då få en visualisering av lokalhistorien som finns på biblioteken 

genom museers utställningar och pedagogiska verksamhet. Ett samarbete skulle kunna stödja, 

stärka och ge ett mervärde då barn och unga skulle kunna få både uppleva och lära sig mer om 

ett ämne. Ämnet kan visas i en tidsresa, en visning eller en utställning vilket möjliggör för 

biblioteken att koppla den information som finns till den upplevelse som barn och unga kan ta 

del av på museet. Ofta kommer barn och unga till museet via förskolan, skolan eller med sina 

föräldrar. Detta innebär att biblioteken kan nå ut till barn och unga så att de känner sig 

delaktiga och kan visualisera den information som samlingarna har. Vilket i sin tur ökar 

målgruppens förståelse för lokalhistoria.  

 

Att hitta material som vänder sig till den nya målgruppen upplevs av biblioteken som svårt. 

Istället behöver målgruppen få närma sig materialet genom att de upplever det som spännande 

och intressant genom olika intressegivande ingångar alternativt att de genom ett skolprojekt 

Delaktighet Visualisering Igenkänning Interaktivitet Förståelse 
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får botanisera i allt material. Att digitalisera det material som idag finns kräver mkt arbete 

vilket behöver genomföras utifrån just detta att materialet behöver anpassas till barn och 

ungdomar. Att låta digitaliserat material visa barnen att all information inte finns digitalt kan 

även bli lärorikt då de då kommer bli tvungna att gå till ett fysiskt bibliotek och leta i fysiskt 

material. Biblioteken skulle genom detta kunna vara en informationsbärare som 

tillhandahåller pedagogiskt material till skolorna.  

 

Genom att synliggöra och tillgängliggöra vilket material som finns i de lokalhistoriska 

samlingarna skulle skolelever enklare kunna veta vad de ska söka efter och framförallt hur de 

ska söka efter materialet. Idag får flera av kommunernas skolelever ofta i uppdrag av sin skola 

att hitta information om en plats, ett hus eller en person. De kan även få i uppdrag att börja 

släktforska vilket biblioteken ibland upplever är svårt att hjälpa dem med. En app med 

information kring hur de kan använda sig av de lokalhistoriska samlingarna utifrån olika 

teman skulle kunna stödja eleverna och dess lärare i skolan. Ett exempel på ett liknande 

projekt är ”Broar till historien” där Landsarkivet och Kulturarv Östergötland skapat en 

webbsida som ska fungera som ett stöd för elever och lärare i deras arbete. 

 

Även idéer i hur tekniska lösningar ska kunna användas som verktyg till att levandegöra 

information och berättelser till barn och unga finns. Ett webbaserat för- och eftermaterial till 

skolelever, en e-bok till barn utifrån lokalhistoriska berättelser eller en virtuell resa i 

lokalhistoriskt material skulle alla tillgängliggöra de lokalhistoriska samlingarna. Biblioteken 

skulle då kunna tillgängliggöra innehållet till fler i samhället även utifrån 

funktionsnedsättningar och sociala kontexter. Ett exempel på hur en digital lösning ska kunna 

konkretiseras har kommit från Åtvidabergs bibliotek. De har en önskan om att biblioteken i 

samarbete med en kulturverksamhet, i deras fall Brukskultur, ska skapa en app där en skolresa 

med lokalhistoriskt innehåll tillgängliggörs för fler. Ett annat exempel på hur detta kan 

genomföras är det arbete som Machine Says Hello producerade tillsammans med 

Visualiseringscentret i Norrköping år 2012. En interaktiv utställning visades som blev en stor 

succé för barn då utställningen levnadsgjorde barnboksfiguren Alfons Åberg. Utställningen 

”Alfons Åberg säger Hej
9
“ skapades till Alfons 40-års jubileum.  

 

Utmaningen för biblioteken blir att inte tappa sin roll utan istället lyfta den så att den 

synliggörs till länets medborgare. Om biblioteken, tillsammans med andra verksamma inom 

lokalhistoria, synliggör samlingarnas innehåll som unikt och spännande skulle barn och unga i 

större utsträckning våga sig på att arbeta i ett autentiskt material som inte från början är riktat 

till dem. Bibliotekens roll skulle då bli att vara den som tillhandahåller den information som 

levandegörs.  

 

Ett förslag från Finspångs bibliotek är att målgruppsanpassningen av de lokalhistoriska 

samlingarna delas in i olika delprojekt så att olika åldergrupper hanteras i olika stadier. Detta 

skulle även göra att om man endast har möjlighet att skapa ett litet projekt skulle man kunna 

satsa på en åldergrupp så att projektets mål syns på biblioteken. Om man får möjlighet att 

starta ett stort projekt skulle man då kunna skapa flera olika delprojekt som tillsammans 

uppfyller kravet att tillgängliggöra till barn och ungdom. 

 

Under de studiebesök som gjorts på länets 13 kommunbibliotek har lokalhistoriernas 

berättelser lyfts fram som något som skulle kunna digitaliseras till barn och unga för att öka 

                                                 
9
 Allgren, M. (Red.). (2012). Norrköpings Visualiseringscenter. Hämtat från http://visualiseringscenter.se/: 

http://mb.cision.com/Main/529/9270107/20250.pdf den 20 Mars 2014 
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läslust och intresse för lokalhistoria. Genom att skapa en känsla av delaktighet i ett digitalt 

material kan barnen själva få välja vilka berättelser som de vill ta del av. Berättelserna kan i 

en digital version visualiseras och en interaktivitet skapas. Resultatet har uppvisat att 

biblioteken idag når barn via flera olika aktiviteter. Sagostunder, boktips, inspirerande 

läsmiljöer på biblioteken och olika aktiviteter som barnen kan ta del av via Götabibliotekens 

webbsida. Ofta utgår aktiviteterna från berättelserna som finns i bibliotekens barnböcker. 

Ungdomars del i biblioteken har inte samma tydliga del i verksamheten men avdelningar med 

målgruppsanpassat innehåll finns, även om aktiviteter till dem inte syns lika tydligt i 

bibliotekens programverksamhet eller webbsidor. Biblioteken upplever att det material som 

idag finns i de lokalhistoriska samlingarna känns svårt att tillgängliggöra rakt av till barn och 

ungdom då de inte är målgruppsanpassade till just barn och ungdom. Materialet är svårt att ta 

till sig även för en vuxen publik. Man behöver veta vad man söker efter. Genom att 

kombinera digitalt material med berättande berättelser tror flera bibliotek att det skulle kunna 

fungera för den nya målgruppen. Då de lokalhistoriska samlingarna idag inte används 

naturligt av barn och unga behöver barnen lockas till att vilja och våga ta del av dess innehåll. 

 

Finspångs bibliotek underströk hur viktigt det är att lyssna på barnens intressen när man 

tillgängliggör lokalhistorien till barnen. Barn vill kunna göra saker vilket innebär att det blir 

viktigt att skapa ett material som barnen får arbeta med. Om barnen får möjlighet att göra 

något samtidigt som de får möjlighet att besöka olika platser borde chansen att de intresserar 

sig för lokalhistoria öka. Ett samarbete med museum eller någon hembygdsförening skulle 

kunna möjliggöra detta.  

 

Fundering kring om de lokalhistoriska samlingarna skulle kunna samlas vid ingången på 

biblioteken och fungera som en välkomstplats alternativt som en mötesplats har även 

framförts. Motala bibliotek lyfte fram idén att biblioteken skulle kunna skapa en hemkänsla i 

den lokalhistoriska avdelningen som ett sätt att få barn och ungdom till att söka sig till de 

lokalhistoriska samlingarna. Denna mötesplats skulle då vara tillgänglig för alla inkl. barn och 

ungdomar där en inbjudande möblering skulle locka till läsning och kunna engagera till att 

botanisera i lokalhistorien. Miljön skulle även innehålla digitala inslag som tar besökarna 

vidare in i lokalhistorien via exempelvis sägner och berättelser. Tankar kring att den 

lokalhistoriska avdelningen skulle kunna fungera som en välkomstplats för nyanlända lyftes 

också fram där den lokalhistoriska mötesplatsen skulle fungera som en plats där nyanlända 

kan upptäcka sin nya kommuns historia och dess kultur.  

 

Götabibliotekens hemsida visar mycket information idag kring vad som sker på de olika 

biblioteken. En idé kring att Götabibliotekens sida skulle kunna användas för att visa och 

synliggöra den information som finns i de lokalhistoriska samlingarna lyftes fram av Kinda 

bibliotek. Kanske skulle detta ge ett mervärde och ett ökat intresse kring den nya webbsidan 

så att även den används som en naturlig del när man ska söka efter information. 

 

Ydre bibliotek föreslår att biblioteken skulle kunna anordna en kulturarvsdag för barn och 

unga. Genom att skapa en dag där fokus ligger på att tillgängligöra lokalhistorien till barn och 

unga skulle information kring dagens aktiviteter och mål synliggöras digitalt.  

 

Dramatiska visningar har gjorts inne på Linköpings stadsbibliotek för att berätta husets 

historia som trots att det nästan är nutid ändå kan räknas till att vara lokalhistoria. Linköpings 

stadsbibliotek lyfte fram dessa som ett förslag i hur lokalhistorien kunde levandegöras. De 

dramatiska visningarna skulle kunna levandegöra de lokalhistoriska samlingarna så att de 

träder ut ur böckerna. Om biblioteken då skulle kunna jobba aktivt med detta skulle kanske 
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dessa visningar kunna visas digitalt till besökarna. Spökhistorier, sägner som finns i arkiven 

skulle då kunna knytas till denna lokalhistoriska vandring och därigenom skapa ett 

merintresse för barnen och deras föräldrar. Om man skulle jobba med att attrahera barnens 

intresse för lokalhistoria på biblioteket skulle man kunna återkoppla till vilken information 

som finns inne på biblioteket kring exempelvis Linköpings blodbad. Genom att visualisera på 

plats i biblioteket blir biblioteket en naturlig mötesplats där barnen träder in i lokalhistorien. 

 

Norrköpings stadsbibliotek upplever att det mest intressanta spåret är att man skulle kunna 

skapa något innehåll digitalt som sedan skulle kunna turnera runt i länet. En turné med en 

monter som flyttas mellan de olika biblioteken eller en film som kan visas på de olika eller 

något liknande. 

 

Idéer till att anordna en novelltävling där barn och unga får skicka in sina noveller skulle även 

kunna anordnas och kanske kan utgå från Götabibliotekens webbsida. Finspångs bibliotek 

menar att fokus på eget skapande behövs. Vill man väcka intresse hos barnen behöver man 

hitta historier som är berättande och engagerande. Spännande historier från förr och 

spökhistorier brukar fånga barnen vilket skulle kunna lyftas in i det digitala mediet.  

Bibliotekens utvecklingsmöjligheter  

Boxholm 

Biblioteket i Boxholm arbetar idag aktivt med aktiviteter med lokalhistorisk anknytning till 

målgruppen vuxna och äldre. Backspegelföreläsningar genomförs och Bruksmuseet har 

utställningar på biblioteket. På biblioteket finns möjligheter till att släktforska och den 

lokalhistoriska samlingens avdelning finns precis vid bibliotekets entré. 

 

   
Figur 2 Lokalhistoriska samlingen Figur 3 Närbild 

 

Biblioteket har en önskan att kunna fokusera mer på Boxholms historia och skulle vilja utöka 

sina aktiviteter utifrån de lokalhistoriska samlingarna. Idag finns samarbeten med skolorna 

som anordnar temaveckor där eleverna får söka efter sin egen lokalhistoria genom att forska i 

de samlingar som finns på biblioteket och intervjua äldre släktingar. Precis vid ingången till 

biblioteket finns en modell som illustrerar Boxholm under mitten av 1900-talet som barn och 

unga gillar. Kanske skulle modellen kunna användas till att visa barn och unga hur Boxholm 

sett ut tidigare.  
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Figur 4 Biblioteksentré – Modell av Boxholms centrum Figur 5 Modell av Boxholms centrum - närbild 

   
Figur 6 Modell av Boxholms centrum . Boxholm cirka 1945 Figur 7 Modell av Boxholms centrum – skapad 

genom ”Projekt Aktiv” 1996 

 

Tankar kring att skapa en temadag tillsammans med lokala föreningar såsom Krafttag 

funderar biblioteket på att skapa temadagar med hantverksinslag, exempelvis luffarslöjd. 

Boxholms bibliotek upplever att barn vill kunna prova på och göra saker praktiskt. Barn och 

unga skulle då kunna få en förståelse kring sin lokalhistoria utifrån de interaktiva 

aktiviteterna. Ett intresse att skapa någon aktivitet eller någon del på barnavdelningen där en 

app visar lokalhistoria ser biblioteket också som en möjlighet att kunna tillgängliggöra 

lokalhistorien till barn och unga.  

Finspång 

Den nya kulturstrategin för Finspångs kommun
10

 riktar sig särskilt till barn och unga vilket 

innebär att de redan idag arbetar med utveckla sin verksamhet till att tillgängliggöras till fler. 

Barn och unga ska inte utestängas från någon del av biblioteket.  

Finspångs bibliotek har redan idag skapat verktyg till att tillgängliggöra lokalhistorien till 

barn och ungdom. Dock är det inte fokus på att digitalisera de samlingar som finns utan fokus 

ligger i att skapa olika visningsmöjligheter som utgår från lokalhistoria. Finspångs bibliotek 

kommer flytta till nya lokaler vilket innebär att den miljö som idag finns inte kommer finnas 

kvar. Genom att den lokalhistoriska samlingen nu kommer flyttas ut i biblioteket kommer den 

synas tydligare och upptäckas av fler. Men problemet i hur man ska kunna få barn och 

ungdom att faktiskt ta del av det material som finns i samlingen finns kvar. Idéer från 

projektet ”BESÖK” har flitigt använts i byggandet av det nya biblioteket men några konkreta 

delar som skulle kunna användas i att digitalisera de lokalhistoriska samlingarna till barn och 

ungdom finns idag inte. Men biblioteket ser flera möjligheter i att skapa ett digitalt innehåll 

från de lokalhistoriska samlingarna som kan användas i deras verksamhet. Fokus i det nya 

biblioteket kommer vara att anpassa hela biblioteket till barn. Detta innebär att de redan nu 

har tankar kring att tillgänglighetsanpassa de lokalhistoriska samlingarna. Idag finns tankar 

kring att skapa olika ”stationer” för barnen i vuxenavdelningen så att även de kan använda sig 

av hela biblioteket. Om digitala verktyg kan förhöja den rumsliga miljön finns det en stor 

chans att barnen och ungdomarna även vågar intressera sig för innehållet i samlingen.  

                                                 
10
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Kinda 

På biblioteket finns idag inga böcker eller något material med lokalhistoriskt innehåll riktad 

till barn och unga. Kinda bibliotek upplever att det behövs och skulle gärna vilja undersöka 

om det skulle kunna gå att skapa böcker till barn och unga utifrån lokalhistorien i bygderna.  

Biblioteket upplever att de skulle vilja förändra den rumsliga miljön i det lokalhistoriska 

rummet men att öppna upp för barn kring lokalhistoria skulle de hellre vilja göra på barn och 

ungdomsavdelningen.  

 

   
Figur 8 Lokalhistoriska rummet  Figur 9 Lokalhistoriska samlingen  

   
Figur 10 Barnavdelningen – överblick Figur 11 Barnavdelningen - Uppslagen äldre 

bok i ett boktorn 

 

Att skapa nya visualiseringsmöjligheter skulle vara intressant och biblioteket är öppna för 

idéer kring detta. Biblioteket arbetar idag med flera olika aktiviteter som utgår från 

lokalhistoria. Vartannat år har biblioteket en ”Amerikavecka
11

” där Kinda kommun och Ydre 

kommun belyser emigrationen i bygden. Under 2013 hade exempelvis Horns skola 

Titanictema vilket gjorde att böcker från bibliotekets samlingar användes en del i deras arbete. 

Fotoutställningar om Kisa förr i tiden har visats på biblioteket och dessa har varit mycket 

uppskattade av allmänheten. Biblioteket är öppet för att arbeta med nya digitala verktyg både 

på plats i biblioteket och ute i den virtuella världen. Även samarbeten med andra 

kulturverksamheter lyfter biblioteket till något positivt. Dock är arbetsbördan redan hög vilket 

gör att de förespråkar att någon utifrån kan stödja dem och att biblioteken tillsammans hittar 

ett projekt som de utifrån sin egen verksamhet kan delta i.  

Linköping 

Idag finns en tydlig medieplan kring Östgötasamlingen på biblioteket. Flera projekt som 

biblioteket har arbetat med har syftat till att digitalisera och tillgängliggöra Linköpings 

lokalhistoria. Samlingarna består av äldre handskrifts och boksamlingar inom alla 

ämnesområden, porträttsamling, kuriositetskabinett och övriga inventarier. Stiftsbiblioteket 

med östgötasamlingen och Bild Linköping speglar ett lokalt historiskt sammanhang och 

arbetar för att bidra till att lyfta fram Linköpings lokala identitet. Biblioteket ingår i ett 

nationellt nätverk av bibliotek med äldre samlingar tillsammans med bl.a. Kungliga 

biblioteket. Tillsammans med Uppsala bibliotek genomförde biblioteket LUPP-projektet
1
 som 
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syftar till att beskriva alla de delar av digitalisering som är nödvändiga för att få ett kvalitativt 

gott resultat, alltifrån vad man väljer att digitalisera till hur man bör förvara de digitala filerna 

samt hur man bör visa upp dem. I projektet togs en digital plattform fram och ska tas i bruk 

under 2014. Lund och Göteborg har även knutits till detta projekt. Plattformen innehåller 

olika databaser där A är till för arkiv och förteckningar, B till för bilder, C skapad till att 

innehålla en fördjupad katalogisering och D ska innehålla en interaktiv del för forskare. 

Plattformen Albin (A) skulle kunna användas som lagringsplats när material till barn och unga 

tillgängliggöras via olika pedagogiska rum. 

Mjölby 

Mjölby bibliotek har idag en avdelning där lokalhistoriskt material såsom filmer och böcker 

finns samlade. På biblioteket finns även ett avskilt rum för släktforskning där man kan arbeta 

mer avskilt om man vill undersöka de lokalhistoriska samlingarna. I samarbete med DIS 

erbjuder biblioteket gratis hjälp för släktforskning fem tillfällen under våren 2014. Tidigare 

har biblioteket i Skänninge arbetat med att tillgängliggöra lokalhistorien till barn och unga via 

Birger Jarl dagen
12

.  

 

   
Figur 12 Lokalhistoriska samlingen – Mjölby Figur 13 Figur 12 Lokalhistoriska avdelningen  

   
Figur 14 Lokalhistoriska samlingen – detaljbild  Figur 15 Föreläsningsrum 

 

Mjölby bibliotek ser flera möjligheter till att tillgängliggöra lokalhistorien till barn och unga 

via digitalisering. Skattjakter där barnen får hitta material i samlingarna, samarbeten där 

biblioteket kan var en av de drivande i att skapa en app eller en kulturarvsdag där lokalhistoria 

levandegörs upplever biblioteket som intressant. Projektet i BESÖK har gett biblioteket 

inspiration kring digitalisering av lokalhistoria. Visualiseringsbordet i Århus, där låntagarna 

kan hitta information om den plats de bor på, skulle vara intressant att skapa en lokal variant i 

länet utifrån barn och ungas intresseområden. Även rumsliga inslag på biblioteket, såsom 

staden i LEGO, lyfter biblioteket som möjligheter de skulle vilja undersöka Biblioteket vill 

gärna digitalisera lokalhistoriskt material men då ska detta ske så att det är anpassat till alla 

inkl. barn och unga. Arbete att börja digitalisera nutidsmaterial direkt är även av intresse men 

att rutiner kring detta skulle ordnas centralt.  

                                                 
12
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Figur 16 Barnavdelningen   Figur 17 Barnavdelningen – läshörna 

Motala 

Biblioteket har idag en avdelning där lokalhistoriska böcker huserar. Tidigare hade biblioteket 

ett lokalhistoriskt rum men idag finns ej den möjligheten. Samlingar som kräver större 

försiktighet förvaras fortfarande i det tidigare lokalhistoriska rummet som idag används som 

studierum/släktforskningsrum. Böcker och klippsamlingarna är tydligt märkta med 

tillhörlighet utifrån Motala kommun och Östergötland.  

 

   
Figur 18 Lokalhistoriska samlingen – Östergötland Figur 19 Lokalhistoriska samlingen - Motala 

 

Biblioteket anordnar ”Backspegel-föreläsningar” utifrån lokalhistoriska händelser i 

kommunen. Idag arbetar Motala kommun aktivt med ett projekt som fokuserar på läslust. 

Projektet heter ”Motala läser
13

” och bibliotekens roll i detta projekt kanske skulle kunna lyftas 

ytterligare till att innefatta en del där samlingarna på biblioteket kan digitaliseras. Målgruppen 

upplevs av biblioteket som svår då de idag inte har särskilt många böcker som vänder sig till 

barn eller ungdomar. Att erbjuda dem de böcker och samlingar som idag finns är möjligt men 

då krävs det att personal finns med som kan guida dem hur materialet kan användas. 

 

 
Figur 20 "Made in Motala"    Figur 21 "Monterns innehåll           Figur 22 Informationsblad 

                                                 
13

 Motala kommun http://www.motala.se/sv/Invanare/Kultur-och-fritid/bibliotek/Motala-laser/Fakta-om-

projektet/  Hämtat 2014-03-10 

http://www.motala.se/sv/Invanare/Kultur-och-fritid/bibliotek/Motala-laser/Fakta-om-projektet/
http://www.motala.se/sv/Invanare/Kultur-och-fritid/bibliotek/Motala-laser/Fakta-om-projektet/


13 

 

Norrköping 

Norrköpings stadsbiblioteks lokalhistoriska samling är placerad i ett rum som är anpassat till 

att fungera som ett ”tyst rum” när föreläsningar inte hålls vilket gör att barn och unga kanske 

inte ska inbjudas till rummet. För Norrköpings stadsbibliotek skulle istället en satsning vara 

bättre i anslutning till barnavdelningen. Idag har biblioteket ingen verksamhet som är riktad 

till barn och ungdom utifrån de lokalhistoriska samlingarna. Men skolklasser kommer ibland 

till biblioteket och efterfrågar en visning i de lokalhistoriska samlingarna. Biblioteket 

upplever idag att det är svårt att tillhandahålla material till barn och ungdom då 

klippsamlingarna, kartorna, böckerna och filmerna inte är anpassat till barn och ungdom. 

Biblioteket har haft släktforskningsvisningar till skolklasser vilket oftast fungerat bra men 

dessa elever har haft ett tydligt uppdrag när de tagit del av samlingens innehåll.  

 

   
Figur 23 Norrköpingsrummet – Överblick  Figur 24 Norrköpingsrummet – Kartsamling 

   
Figur 25 Norrköpingsrummet – Modell Biblioteket Figur 26 Lokalhistoriska samlingen  
 

   
Figur 27 Lokalhistoriska samlingen – Klippsamlingen Figur 28 Lokalhistoriska samlingen  

 

Idéer kring vad man kan göra för denna nya målgrupp till den lokalhistoriska samlingen finns. 

Dock är de flesta idéerna inte kopplade till något digitalt spår utan utgår ofta mer från hur man 

kan producera material utifrån det som finns som kan engagera barn och ungdom. Men det 

spår som är starkast efter samtalet är detta med att hitta samverkanspartners som man 

tillsammans med kan producera och tillgängliggöra material som riktar sig till barn och 

ungdom. Om material ska digitaliseras ser Ingrid och Anders flera samverkansmöjligheter 

med bl.a. Stadsmuseet i Norrköping. Idag visas lokalhistorien till barn och ungdomar i deras 

miljö. Kopplingen mellan källor och levandegörande utställningar skulle kunna intressera och 

engagera fler. Om en satsning på att skapa ett digitalt innehåll görs skulle stadsmuseets 

föremål, berättelser och texter kunna vara en start som kan ge den nya målgruppen en 
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förståelse och ett intresse för lokalhistorien som även finns på biblioteken. Även samverkan 

med målgruppen och skolor, universitet osv. lyft upp som vägar att gå för att kunna nå ut och 

producera material som intresserar målgruppen men som även ska kunna användas i ett längre 

perspektiv. Gatunamn i Norrköping eller att hitta sin nutidshistoria i Norrköpings lyftes fram 

som projekt som skulle kunna utgöra en satsning för barn och ungdomar digitalt kring de 

lokalhistoriska samlingarna. 

Söderköping 

Några specifika tankar kring hur man kan målgruppsanpassa samlingen till barn och ungdom 

via digitalisering finns idag inte på Söderköpings bibliotek. Att förändra målgruppen har inte 

diskuterats och hur det skulle kunna göras har biblioteket inte något konkret förslag på. Om 

en stor satsning ska göras på att skapa en app eller ett samarbete som knyter ihop olika 

lokalhistoriska arbeten skulle Monica Stangel Löfvall på Medeltidscentrum
14

 kunna kopplas 

in då de arbetar aktivt med Söderköpings kulturarv. Centret startade 2012 och har utvecklat 

flera olika pedagogiska verktyg till guider, föräldrar och skolor. Idag finns ett lokalhistoriskt 

rum på biblioteket men det bedrivs inte något aktivt arbete kring samlingen. Böcker köps in 

när de dyker upp men något annat arbete görs i nuläget inte. Dock finns inte något utbud av 

lokalhistoria på biblioteket som är anpassat till barn och unga. Elever kommer ibland till 

biblioteket för att söka efter information från de lokalhistoriska samlingarna till någon 

skoluppgift. Biblioteket upplever att det idag skulle vara svårt att skapa någon del i den 

lokalhistoriska samlingen som fokuserar på barn och unga. Material finns helt enkelt inte och 

möjligheten att skapa något nytt är små. En bok om Söderköping har skrivits av Dick 

Harrison ”En medeltida storstad - Historien om Söderköping15” men denna är riktad till 

vuxna. Kanske skulle den kunna utgöra en grund till en satsning för barn och unga. Vill 

besökare ta del av information om Söderköping finns en mängd information, så finns intresset 

att söka kommer de hitta. Boken ”En medeltida storstad - Historien om Söderköping” innehåll 

har idag använts som grund till den app
16

 om Söderköping som producerats. Kanske skulle 

den kunna införlivas på något sätt i den lokalhistoriska samlingen så att den ger ett nyfiket 

intresse att ta del av samlingens innehåll. Söderköpings hembygdsförening S:t Ragnhilds 

Gille
17

 arbetar idag aktivt med att synliggöra och tillgängligöra lokalhistorien i Söderköping 

som fokuserar på tiden kring förra sekelskiftet. Att arbeta med pekskärmar som ett steg att 

lyfta in den digitala tekniken i den lokalhistoriska samlingen ser biblioteket som ett positivt 

steg. Tekniken skulle kunna öka barn och ungas intresse samtidigt som vuxna skulle kunna 

använda sig av dessa på ett nytt sätt. 

Vadstena 

Biblioteket har idag bokprat med bl.a. elever från årskurs 3 där de tillsammans läser en 

berättelse och sedan får barnen utifrån egna intressen hjälp med att låna hem böcker. 

Biblioteket upplever att det i kommunen inte finns ett så stort intresse kring den egna 

lokalhistorien. Men ett intresse att digitalisera foton från bygden finns och detta skulle kanske 

kunna genomföras i samarbete med hembygdsföreningen. Hembygdsföreningen ger ut en 

skriftserie per år vilken skulle kunna digitaliseras.  
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Figur 29 Bibliotekets entré – väggmålning Figur 30 Barnavdelningen 

 

Idag skapas ett register kring skriftseriens innehåll för att tillgängliggöra och synliggöra 

innehållet i denna skriftserie. Biblioteket upplever att de idag fungerar som en social 

mötesplats för sina medborgare vilket de gärna vill fortsätta med. Biblioteket upplever att 

Vadstenas mentalsjukvårdshistoria
18

 skulle kunna synliggöras genom en digitalisering då den 

idag är relativt osynlig. Idag har biblioteket inte något lokalhistoriskt material som är anpassat 

till barn och unga. Biblioteket arbetar just nu med att förändra hur hyllor och avdelningar är 

placerade i biblioteket vilket skulle kunna öka tillgängligheten till de lokalhistoriska 

samlingarna till barn och unga. Biblioteket ser med intresse att den satsning som görs lär barn 

och unga hur de kan använda och hitta i de samlingar som finns på biblioteket.  

 

   
Figur 31 Lokalhistoriska samlingen  Figur 32 Lokalhistoriska samlingen - närbild 

Valdemarsvik 

Biblioteket arbetar idag aktivt med att anordna föreläsningar och filmvisningar till äldre som 

tar avstamp i Valdemarsviks lokalhistoria. De lokalhistoriska samlingarna har en egen 

avdelning på biblioteket. Någon lokalhistorisk aktivitet som är riktad till barn och unga finns 

idag inte men intresse finns att undersöka vad man skulle kunna skapa till målgruppen via 

digitaliserat material från de lokalhistoriska samlingarna. Biblioteket ser sig som en del i ett 

framtida projekt, en samarbetspartner. De upplever inte att de har möjlighet att starta ett 

projekt där de ska leda och skapa ett innehåll som kan nå barn och unga via digitala lösningar.  
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Figur 33  Figur 34 Närbild - montern 
Kulturarv Östergötlands monter 

   
Figur 35   Figur 36 Lokalhistoriska avdelningen 

 Information - lokalhistoriska föreläsningar 

 

Den monter som finns placerad på biblioteket med lokalhistoriskt material uppskattas av 

nyanlända när de vill ta del av kommunens historia. Berättelser från samlingarna som kan 

användas i en app eller något annat digitalt verktyg skulle kunna utgå från de garverier eller 

de bruk som funnits i trakten. Idag finns det tankar på att samarbeta med ungdomsgården 

kring läslust vilket kanske skulle kunna innefatta någon form av lokalhistoria. Biblioteket har 

medvetet valt att fokusera på vuxna och äldre vilket gör att en satsning till barn och unga kan 

genomföras men att någon kraft i att vara drivkraften i ett sådant projekt inte finns.  

Ydre 

Idag håller biblioteket den lokalhistoriska samlingen uppdaterat men upplever själva att de ej 

har ett aktivt arbete kring samlingen. Ydre bibliotek har ett lokalhistoriskt rum samt ett 

studierum som används när föreläsningar eller möten hålls på biblioteket.  

 

   
Figur 37 Lokalhistoriska rummet  Figur 38 Lokalhistoriska samlingen 

 

En kulturarvsplan har precis sammanställts där kommunen ska:  

 ”uppmuntra förskolan, förskoleklasserna, skolans och särskilt musik- och 

kulturskolans elever att i bild, form och drama arbeta med kulturarvet samt att hålla 

musikarvet (folkmusik, visor) liksom folkdansen levande 

 dela ut boken ”Sagor och sägner från Ydre” till kommunens 6-åringar med 

förhoppning om man aktivt arbetar med boken i förskoleklasserna 
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 låta Naturum Sommen bli en resurs i skolarbetet och föreslå att eleverna på 

mellanstadiet år 6 får göra en studieresa dit 

 föreslå att eleverna under högstadietiden erbjuds en guidad rundtur där våra 

viktigaste kulturminnen presenteras och att eleverna innan rundturen fått var sitt eget 

exemplar av den planerade kulturarvsbroschyren och att man aktivt arbetat med 

den”
19

 

Gamla dokument som finns börjar bli oläsliga och biblioteket skulle behöva få hjälp att med 

att bevara dessa. Materialet har blivit blekt och svårläst men idag finns inte tid eller möjlighet 

att ta hjälp av någon att ordna med materialet. Berättelser om emigranter som åkte till 

Amerika finns samt en känd fotograf som dokumenterade den tid som han visste höll på att bli 

historia. Ett museum med hans bilder finns i anslutning till biblioteket.  

 

   
Figur 39 Hultgrensmuseet   Figur 40 Fotografier tagna av Hultgren 

 

Biblioteket anser inte att det finns något tydligt behov av att digitalisera lokalhistorien till 

barn och unga men berättelser som finns i de lokalhistoriska samlingarna skulle kunna lyftas 

upp i en digital satsning.  

Åtvidaberg 

Biblioteket har idag ett lokalhistoriskt rum där lokalhistoriska samlingar och 

släktforskningsmaterial samsas. Rummet är idag inte anpassat till barn eller unga men skulle 

kunna utvecklas utifrån ett digitalt innehåll till att även vara anpassat till barn och unga.  

 

   
Figur 41 Lokalhistoriska rummet Figur 42 Detaljbild av Kulturarv Östergötlands 

monter 

   
Figur 43 Lokalhistoriska rummets interiör  Figur 44 Stämpelklocka av äldre modell 

                                                 
19

 Information från Elisabeth Saxholm den 2014-02-17  
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Personalen på Åtvidabergs bibliotek arbetar idag aktivt med sin lokalhistoria bl.a. genom 

samarbeten med Brukskultur. Barnbibliotekarien använder sig redan idag av digitala 

hjälpmedel i sina sagostunder och workshops. Inspiration kring vad man kan göra utifrån 

lokalhistoria, digitalisering och barn/unga har biblioteket tagit med sig från studiebesöken i 

projektet BESÖK. Ett touchbord med lokalhistorisk information eller små informationslådor 

om lokalhistorien bland bibliotekets böcker har personalen tagit till sig och skulle vilja arbeta 

vidare med. 

 

   
Figur 45 Barnavdelningen   Figur 46 Ungdomsavdelningen 

 

Biblioteket har arbetat fram en tydlig idé vad de vill satsa på när det gäller digitalisering av 

lokalhistoriskt material till barn och unga. Genom ett samarbete med Brukskultur skulle de 

vilja digitalisera en skolresa som kommunen anordnar för årskurs tre till fler elever. En app 

där skolresans innehåll levandegörs med film, ljud, bilder och illustrationer skulle kunna 

användas i bibliotekets verksamhet. Barnfamiljer skulle även kunna ta med sig sina barn ut på 

en lokalhistorisk resa med hjälp av appen.  

Ödeshög 

Idag arbetar biblioteket aktivt med en Digital hembygdsbok kallad ”Ödeshögs 

Hembygdsbok”
20

. Sedan 2003 har Ödeshögs kommunbibliotek arbetat aktivt med att 

digitalisera lokalhistoriskt material. Varje onsdag har biblioteket sammankomster, där bilder 

som lämnats in till biblioteket för att digitaliseras, diskuteras och granskas. Föreläsningar med 

fokus på kulturarv genomförs regelbundet på biblioteket där målgruppen är äldre vuxna. En 

stor del av bibliotekets resurser läggs på släktforskning och lokalhistoria
21

.  

 

   
Figur 47 Ingång till Lokalhistoriska rummet Figur 48 Barnavdelningen 

 

Barnavdelningen finns i anslutning till det lokalhistoriska rummet men dessa verksamheter 

vävs idag inte samman. Barnavdelningen har idag inget specifikt innehåll riktad till barn 

utifrån lokalhistoria. Det databassystem de idag utvecklat till hembygdsboken skulle kunna 

vara en utgångspunkt i hur det digitala arbetet skulle kunna sortera sitt material men 

                                                 
20

Ödeshögs digitala hembygdsbok http://hembygdsbok.odeshog.se/ Hämtat: 2014-03-13 
21

Götabiblioteken http://www.gotabiblioteken.se/web/odeshog/slaktforskning Hämtat: 2014-03-14 

http://hembygdsbok.odeshog.se/
http://hembygdsbok.odeshog.se/
http://hembygdsbok.odeshog.se/
http://www.gotabiblioteken.se/web/odeshog/slaktforskning
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bibliotekets version har idag inte någon möjlighet att utökas till att användas av fler bibliotek. 

Att överföra material från bibliotekets digitala hembygdsbok är inte aktuellt då materialet 

formats till att finnas i detta format. Men att utgå från det material som finns i 

hembygdsboken och lyfta fram det via någon satsning till barn och unga skulle kunna fungera.  

 

   
Figur 49 Kulturarv Östergötlands monter Figur 50 Inredning från Ellen Keys Strand 

 

Ödeshögsbibliotek upplever att det digitala kulturarvet känns intressant och ser framemot att 

ta del av vilka satsningar som skulle kunna göras. Ett samarbete med skolorna i kommunen 

skulle kunna fungera om satsningen utgår från den verksamhet som drivs idag. 

Utvecklingsmöjligheter för Ödeshög upplever biblioteket skulle kunna utgå från den digitala 

satsning kring lokalhistoria som redan finns. Om den information som finns i den digitala 

hembygdboken skulle kunna kopplas till skolornas arbete kring lokalhistoria.  

 

   
Figur 51 Lokalhistorisk utställning – Skolfotografier Figur 52 Närbild av lokalhistorisk utställning 

 

Hembygdsbilderna skulle kunna användas med barnen så att de kan hitta information om 

platser och människor som levt i deras närmiljö. Barnen skulle via hembygdsboken kunna 

arbeta digitalt kring sitt kulturarv och genom detta få ett intresse för sitt egna kulturarv. Att 

skapa ett nytt stort projekt som utgår från att digitalisera lokalhistoria till barn och ungdom ser 

biblioteket som ett för svårt arbete att utföra i detta läge. De vill fortsätta fokusera på den 

digitala hembygdsbok som finns. Men de är inte främmande för att delta som 

informationsförmedlare i något projekt till sina låntagare  

Utvecklingsmöjligheter utifrån museum, arkiv och kommuners 
perspektiv 

I samtal med Viktoria Berglund (Friluftsmuseet Gamla Linköping), Lena Lindgren 

(Östergötlands museum), Claes Westling (Landsarkivet Vadstena), Helena Törnqvist (Motala 

kommun) och Eva Modén (Motala kommun) har samarbetsmöjligheter, arbetsätt att arbeta 

med lokalhistoria och målgruppen barn och unga diskuterats utifrån digitala och rumsliga 

pedagogiska verktyg.  

 

Friluftsmuseet Gamla Linköpings museipedagog Viktoria Berglund upplevde att det fanns 

flera knytpunkter som skulle kunna möjliggöra nya pedagogiska samarbeten mellan bibliotek 

och friluftsmuseet. Museet har olika pedagogiska program anpassat utifrån barnens ålder och 
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vad de läser om i skolan. Exempelvis finns skolprogram anpassade till mellanstadiet samt ett 

annat som är anpassat till högstadie- och gymnasieungdomar. De olika pedagogiska 

programmen utgår från läroplanen och är anpassade utifrån ”Skapande skola”. De olika 

pedagogiska programmen har vävt in olika praktiska element då barn älskar att jobba 

praktiskt. Museet upplever att de enklare kan ge barnen en förståelse för ämnen, berättelser 

och livsöden via praktiska övningar.  

 

Friluftsmuseet Gamla Linköping anordnar tidsresor som bygger på Jamtlis tidsresemetodik
22

. 

Rent praktiskt innebär det att man tillsammans reser till en annan tid med hjälp av alla sina 

sinnen. Olika upplägg finns (hem och arbete, hem och skola osv.) vilket innebär att 

pedagogen tillsammans med barnen/ungdomarna får baka kakor, mala kaffe, tömma 

lusbrädan osv. Samtidigt som barnen ”lever” i den tiden så förklarar pedagogen varför de 

måste tömma lusbrädan och väver även in folks tankar och folktro från den tid som resan 

utspelar sig i. Detta innebär att barnen under tidsresan ska kunna reflektera kring hur de själva 

lever och hur barn förr levde. Likheter och olikheter synliggörs. Idag upplever Viktoria 

Berglund att barnen efter tidsresan inte helt landat vilket innebär att tankar och funderingar 

som kommer från barnen inte i sin helhet kan fångas upp. ”För att barn ska nå läsförståelse 

och upptäcka det fantastiska med att läsa måste de få prata om vad de läser. [---

]Bibliotekarier kan uppmuntra barn att hitta böcker som passar.” (Schmidt, 2014) 

Biblioteken och Friluftsmuseet Gamla Linköping skulle tillsammans kunna skapa ett paket 

med information innefattande böcker, filmer och tidningar som barnen kan ta till sig. Genom 

dessa kan barnen få veta mer när de själva fått upp sitt intresse. Idag är det svårt att fånga upp 

barnens engagemang och skolan har inte möjlighet till att fortsätta arbetet när barnen kommer 

tillbaks till skolan. Barnen vill kunna prata om sina upplevelser och återuppleva dessa vilket 

de skulle kunna göra om de läste en bok om det som fångat deras intresse under tidsresan. 

Boktips eller ett bokpaket skulle kunna erbjudas till skolan utifrån tidsresan innehåll. 

”Skära och skäppa: sagor om ting” 

Idag använder Friluftsmuseet Gamla Linköping en bok som heter ”Skära och skäppa: sagor 

om ting” i sin verksamhet gentemot barn. Boken är en samling av sagor och sägner från hela 

Sverige som alla har gamla bruksföremål i sin handling. Till varje saga och sägen hör ett 

kapitel där föremålet i sig och dess användningsområden beskrivs. Information från 

biblioteket och en gruppvisning tillsammans i Gamla Linköping skulle kunna genomföras 

som lyfter berättelserna och skapar en förståelse hos barnen om att mer information finns på 

biblioteket.  

Sagostig 

Man skulle även kunna skapa en sagostig som utgår från en sagobok som barnen sedan får 

uppleva i en autentisk miljö. Vasamuseet har arbetat med ”Vasagrisen” som är en påhittad 

berättelse för de yngsta, men teckningarna och mycket i berättelsen bygger på fakta23
. Barnen 

läste först boken och fick sedan återuppleva historien på plats i skeppet. Detta skulle kunna 

göras genom att biblioteket först har en sagostund med vald bok eller att de tillsammans med 

bibliotekarien skapade en berättelse. Barnen skulle sedan kunna levandegöra berättelsen på 

plats i Gamla Linköping tillsammans med museipedagogen. 

                                                 
22

Jamlti http://www.jamtli.com/core/files/tidsresan130313.pdf Hämtat: 2014-03-20 
23

Vasamuseet http://www.vasamuseet.se/sv/Skola-och-pedagogik/For-elever-Veta-mer-och-prova-pa/Lastips/ 

Hämtat: 2014-03-20 

http://www.jamtli.com/core/files/tidsresan130313.pdf
http://www.vasamuseet.se/sv/Skola-och-pedagogik/For-elever-Veta-mer-och-prova-pa/Lastips/
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Kulturarvet som kuliss 

Ungdomar använder idag Gamla Linköping som en kuliss när de fotar, spelar teater eller ska 

fånga en viss känsla i sitt kreativa arbete. Kanske skulle detta kunna utvecklas tillsammans 

med biblioteket. Ofta upplevs museum som en plats med konstiga föremål och berättelser. 

Barnen och ungdomarna skulle själva kunna få hitta den information de söker efter på 

biblioteket istället för att de som idag får den förklarad direkt på plats. Om ungdomar får hitta 

en fråga själva så kommer de vilja veta svaret. Kanske kan de få i uppdrag att hitta svaret och 

sedan presentera det för sina kamrater. Viktoria Berglund och Claes Westling menar att om 

det ställs krav på eleverna så kan det öka motivationen då de annars får stå till svars inför sina 

vänner. Böcker om en utställnings innehåll skulle även kunna visas i utställningen. 

Exempelvis skulle böcker som spelar på föräldrarnas nostalgiska känslor om sin egen 

barndom placeras ut i anslutning till utställningar. Detta skulle kunna användas som ett sätt att 

låta barnen få ta del av en aktivitet då föräldrarna själva kan ha ett intresse i detta. Vill 

föräldrarna att barnen ska ta del av någon information finns det större chans att barnen faktiskt 

får ta del av berättelserna. 

 

   
Figur 53     Figur 54  
Dokumentation av gymnasisternas sökande efter sitt kulturarv till projektet ”Nycklar till vårt ursprung” 

 

App/webbsida 

Idag finns idéer och långtgående planer på att visa upp de stenåldersfynd som hittats vid 

Motalaström
24.

 Trafikverket har gjort en förfrågan till Motala kommun om att skapa 

gestaltningar utifrån de fynd som hittats på de platser där de hittats som bilister kan ta del av. 

Kanske kan dessa gestaltningar kopplas till museum eller bibliotek där mer information kan 

finnas att tillgå alternativt att en app/webbsida kan tillhandahålla mer information. 

Hembygdsföreningarnas årblads innehåll kan kanske även användas som underlag till en app 

eller webbsida alternativt att ett samarbete med dem kan göra att kopplingar mellan 

bibliotekets lokalhistoriska samlingar och hembygdsföreningarnas verksamhet synliggör och 

väcker intresse hos besökare. Innehåll i den satsning som görs bör fokuseras på att visa 

människoöden från den egna bygden då dessa väcker en förståelse och ett intresse för sin egen 

lokalhistoria. En arbetare från Motala verkstad skulle exempelvis kunna skildras där bilder 

från verkstaden skulle kunna förstärka berättelsens innehåll. 

Broar till historien  

Projektet ”Broar till historien
25

” gavs även som förslag på ett projekt som kanske skulle kunna 

involvera de lokalhistoriska rummen utifrån målgruppen barn och ungdomar. ”Broar till 

                                                 
24

 ”Stenåldersfynden vid Motala ström” http://start.motala.se/besoka/motalas-historia/stenaldersfynden-vid-

motala-strom/ Hämtat: 2014-02-24 
25

 "Broar till historien" http://broartillhistorien.se/ Hämtat: 2014-02-24 

http://start.motala.se/besoka/motalas-historia/stenaldersfynden-vid-motala-strom/
http://start.motala.se/besoka/motalas-historia/stenaldersfynden-vid-motala-strom/
http://broartillhistorien.se/
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historien” är ett redskap för lärande och är utformat för att kunna användas inom skapande 

skola. Skolelever ska kunna se andras arbeten, publicera egna arbeten samt leta material till 

egna arbeten.”Broar till historien” driv idag av Kulturarv Östergötland. Elever från Södra 

skolan i Motala har varit med och producerat de första arbetena som idag finns på webbsidan. 

Geocaching 

Geocaching är en GPS-stödd variant av skattjakt utomhus. Utövarna söker skatter (så kallade 

cacher) vars koordinater är utlagda på internet. Östergötlands museum arbetar just nu med att 

undersöka hur en kulturresa genom Östergötland med målgång på Löfstad slott skulle kunna 

genomföras utifrån en lokalhistorisk bok. Tanken är att barn och unga tillsammans med sina 

föräldrar på ett enkelt och trevligt sätt ska kunna kulturturista i sitt närområde med hjälp av 

geocaching.  

 

 
Figur 55 Eleverna går på jakt efter sitt kulturarv  

 – ”Nycklar till vårt ursprung” 

 

Konkreta förslag och tekniska lösningar 

App – Götabibliotekens egna 

Utifrån de behov som finns på biblioteken att tillgängliggöra berättelserna, men kanske inte 

nödvändigtvis digitalisera de autentiska samlingarna, finns en möjlighet att skapa en egen 

app. Idag finns en mängd olika företag som kan hjälpa till i arbetet att skapa en app som helt 

utgår från de behov Götabiblioteken har tillsammans. Viktigt att tänka på när man väljer 

vilket företag som ska få producera appen är att man noga undersöker om de är kunniga i den 

typ av app man vill producera. Vilka enheter man vill användarna ska kunna använda kan 

påverkas av kompetensen hos producenten. Vissa arbetar kanske främst mot Apples marknad 

eller Android marknaden (Google play). Vill man att appen ska vara så tillgänglig som 

möjligt behöver man undersöka hur det innehåll man vill skapa kan visas på flera lika enheter 

- mobiler, plattor och datorer från olika tillverkare med olika stora skärmar och olika 

mjukvara. Om företaget idag utvecklat en eller flera appar inom rätt genre finns även en stor 

möjlighet att de kan utgå från den appens kod vilket resulterar i en lägre utvecklingskostnad. 

Val av producent avgör alltså kvalitén på appen.  

En app kan ha flera olika användningsområden och syften. Tittar man på de olika val som 

finns när en app ska registreras finns 23 olika kategorier hos Apple (App store
26

) och 47 hos 

Google play (tidigare Android market
27

). Gemensamt för dem alla är att de utgår från 

                                                 
26

Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Itunes_Store#App_Store Hämtat: 2014-03-23 
27

 Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Google_Play Hämtat: 2014-03-23 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Itunes_Store#App_Store
http://sv.wikipedia.org/wiki/Google_Play
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användarens informations-, nöjes-, utbildnings- eller socialiseringsbehov. Viktigt att fundera 

på när en app då ska formges är genom vilken väg man vill nå till sina användare. 

Utifrån bibliotekens analyser av de lokalhistoriska samlingarnas innehåll, möjligheterna att nå 

målgruppen barn och unga med hjälp av digitaliserat material finns det några olika varianter 

av appar som kan tillgängliggöra de lokalhistoriska samlingarna. Om appen är webbaserad är 

den också tillgänglig som hemsida vilket i sin tur innebär att även de som inte har någon 

smartphone eller surfplatta skulle kunna ta del av innehållet. Förslag på vilket innehåll appen 

kan ha finns i de konkreta förslagen E-bok till barn utifrån lokalhistoriska berättelser och 

Virtuell resa i lokalhistoriska berättelser se nedan.  

E-bok till barn utifrån lokalhistoriska berättelser 

Ett behov av barnböcker och ungdomsböcker som handlar om Östergötlands lokalhistoria är 

stort bland biblioteken. Idag finns en handfull böcker som skrivits utifrån ett lärande syfte. En 

e-bok skulle tillgängliggöra berättelser, sägner och spökhistorier med lokalhistorisk 

anknytning som finns i bibliotekens samlingar. Varje bibliotek skulle kunna bidra med en 

berättelse som utgår från en plats, en händelse eller ett levnadsöde som skulle engagera barn 

och unga. Om boken tillgängliggörs via en app skulle den kunna visas i flera sammanhang. 

Boken skulle även kunna formas till att fler målgrupper kan ta del av innehållet så att 

funktionsnedsättningar inte blir ett hinder. Genom att levandegöra boken berättelser via ljud, 

text, foto, illustrationer och filmer skulle barn och unga kunna interagera och visualisera 

berättelsernas sanningshalt vilket ökar deras förståelse i hur livet var förr i länet.  

Virtuell resa i lokalhistoriska berättelser 

Önskan om att levandegöra de berättelser, sägner och historier som finns i de lokalhistoriska 

samlingarna skulle kunna uppfyllas genom att skapa en virtuell resa i berättelserna. Genom att 

skapa en interaktiv berättelse där barnen och de unga får upptäcka och undersöka 

lokalhistorien själv skulle de kunna få ett intresse i att själva hitta mer information. En virtuell 

resa som skulle kunna fungera på samma sätt som ett dataspel talar till målgruppen på deras 

egna språk. Idag finns det appar som skapats för att ge besökaren en upplevelse av en historia. 

Upplevelsen av att själv få upptäcka och utforska ger barnen en känsla av delaktighet och 

förståelse för den berättelse som visualiseras framför dem. 

 

 
Figur 56 Exempelbild från Motormuseet i Motalas vandring i Museum Hemma 
Fotografi från Museum Hemma med tillstånd av Systemagic 

 

En app som arbetat utifrån dessa premisser är museiappen Museum Hemma
28

 där man 

vandrar mellan olika platser. Filmer, fotografier, kartor, illustrationer, texter och ljudklipp 

vävs ihop till berättelser och vandringar. Atmosfärsljud och guideröster leder besökaren 

genom utställningar, berättelser och teman där de själva får välja vad de vill fördjupa sig 

inom. Biblioteken skulle via en likande app kunna väva ihop små berättelser från varje 

                                                 
28

Museum Hemma http://museumhemma.se/ Hämtat 2014-03-23 

http://museumhemma.se/
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kommun som sedan kan sättas samman till en egen app. Den appen kan därefter användas på 

plats i biblioteket, på skolan som ett läroverktyg eller hemma tillsammans med sina föräldrar.  

App – Historypin  

Historypin är en gratistjänst där man själv interaktivt kan delta i att ”pinna” platser med dess 

historia tillsammans med bilder. Genom Google street view kan man sedan jämföra hur en 

plats sett ut förr och hur den ser ut idag. Historypin är en gratis-app och webbsida 

(http://www.historypin.com) som utvecklats till att fungera i iPhone, iPad, iPod touch, 

Android, Windows Phone 8 och Windows Phone 7.5. Barn, unga och vuxna kan genom via 

ett konto på Google, Facebook eller Twitter skapa sina egna inlägg på Historyopin. 

Fotografier, texter och filmer kan läggas in som man sedan knyter till en plats på en stor 

världskarta. Bibliotek, museum, skolor och företag uppmanas delta i att skapa egna 

historievisningar genom Historypin. Det går att skapa egna samlingar ”Collections” och 

rundturer ”Tours” som man kan knyta till eget valt tema eller egen vald historia. Appen är 

utvecklad på engelska men de ”pins” som man skapar behöver inte vara på engelska även om 

Historypin uppmuntrar detta. Idag finns redan några ”pins” från Östergötland på svenska som 

bl.a. visar fotografier från Linköping och Norrköping. Till ett fotografi kan man lägga in text 

som beskriver fotografiet och vilken historia det finns kring fotografiet. Historypin vill att 

man till varje fotografi även ska berätta vilken copyright som gäller för just det fotografiet 

bl.a. kan man välja mellan "All rights reserved" och "Creative commons". För mer 

information kring hur man amvänder Historypin som användare finns foldern ”Getting started 

on Historypin” att ladda hem. Idag finns 338465 bidrag på Historypin som lagts till av 54028 

användare och 1 619 institutioner
29

. 

Biblioteken skulle tillsammans kunna lägga ut bilder från de lokalhistoriska samlingarna och 

sedan kort beskriva dessa. Ett projekt där barn och unga involveras i arbetet att digitalisera 

samlingarna och tillgängliggöra det via Historypin skulle skapa en delaktighet som skulle 

kunna skapa en förståelse och ett intresse för deras egen historia. Via olika träffar skulle barn 

och unga få i uppgift att hitta sin egen lokalhistoria som de sedan skulle kunna lägga ut. 

Lokalhistoriska turer eller samlingar på Historypin skulle sedan kunna användas av skolan 

som ett led i att öka elevernas kunskap om sin närmiljö. Genom att sätta upp iPads på plats 

inne på biblioteken skulle man även kunna lyfta barnens interaktivitet ytterligare genom att de 

på plats på biblioteken kan ta del av de berättelser som finns digitalt. Om de då finner någon 

plats extra intressant kan de söka rätt på mer information på plats inne på biblioteket ensamma 

eller tillsammans med en bibliotekarie. Detta skulle göra att insamlingen, tillgängliggörandet 

och återkopplingen kring det digitaliserade lokalhistoriska materialet skulle kunna 

genomföras tillsammans med barn och unga samtidigt som dess innehåll kan knytas till 

bibliotekets fysiska innehåll.  

Föreläsningsturné 

En föreläsningsturné skulle kunna ordnas där unika teman för de olika kommunerna skulle 

lyftas fram. Exempelvis bloggare skulle kunna föreläsa om sina passioner. Om bloggarna 

kommer från den kommun där föreläsningen hålls skulle de kunna väcka intresse för ett ämne 

genom sin passion för ämnet. Vill man utgå från lokalhistoria skulle retrobloggare kunna 

väcka ett intresse kring 1900-talets lokalhistoria. Dessa föreläsningar skulle sedan kunna 

filmas och visas på alla bibliotek som ett led i att knyta ihop Götabiblioteken. Föreläsningarna 

skulle då kunna knytas till böcker och information som finns på biblioteken.  

                                                 
29

 Historypin http://www.historypin.com/ Hämtat 2014-03-22  

http://www.historypin.com/
http://wawwd-resources.s3.amazonaws.com/Getting%20Started%20on%20Historypin.pdf
http://wawwd-resources.s3.amazonaws.com/Getting%20Started%20on%20Historypin.pdf
http://www.historypin.com/
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Interaktiv installation – ”Alfons Åberg säger Hej“ 

”Alfons Åberg säger Hej“ är en interaktiv installation som låter barn interagera med den 

välkända barnbokskaraktären med hjälp av ljud och rörelse. Programmet låter Alfons bli 

barnens virtuella lekkompis. Han projiceras i rummet, säger hej när någon går förbi och 

uppmuntrar barnen att leka med honom. Installationen har visats i Alfons Åbergs Kulturhus 

Göteborg, Teknikens Hus i Luleå och Visualiseringscenter i Norrköping. Den virtuella 

utställningen finns tillgänglig för uthyrning i ett komplett paket där Machine Says Hello 

ordnar med allt inkl. uppställning och testning på plats. Machine Says Hello har skapat Alfons 

Åberg helt från grunden vilket innebär att det finns möjlighet att utforma en egen version av 

den interaktiva installationen. Teknikens hus i Luleå har utformat en egen maskot. Detta 

innebär att biblioteken skulle kunna skapa en avatar som interagerar med barnen utifrån ett 

lokalhistoriskt perspektiv.  

Interaktivt touch-bord – ”Urban Explorer” 

Norrköpings visualiseringscenter
30

 har tillsammans med Norrköping Science Park, 

Stadsbyggnadskontoret vid Norrköpings Kommun, Hyresbostäder i Norrköping AB under 

ledning av Interactive Institute C-Studio
31

 utvecklat hur visualiseringsbord kan användas i 

stadsutveckling via projektet ”Urban Exoplorer
32

”. Användare kan i en och samma interaktiva 

och skalbara miljö presentera data av olika typ, exempelvis CAD-modeller, 3D-stadsmodeller, 

GIS-underlag, bilder, ritningar, filmer osv. Idag är ”Urban Explorer” utvecklat för olika 

användningsområden inom stadsutvecklingsprocessen men den teknik som samlar in och 

synliggör de olika delar i ett stort material genom en interaktivitet skulle ge barn, unga och 

vuxna en gemensam plattform där de tillsammans skulle kunna utforska de lokalhistoriska 

samlingarna.  

Rumslig gestaltning med digitalt innehåll 

Genom att koppla samman den rumsliga miljön på biblioteken med de digitala, virtuella 

materialet skulle satsningen kunna synliggöras på plats på biblioteken. Lockelsen av att ta del 

av appen, webbsidan, det virtuella bordet skulle bli större om en plats fanns där man som 

besökare kunde mötas av en välkomnande spännande miljö. Om en station skapas skulle den 

rumsliga miljön omkring kunna visa det samlingens tematiska innehåll precis på samma sätt 

som en reklamaffisch berättar en historia genom sitt formspråk. Den rumsliga miljön skulle 

locka till delaktighet och öka tillgängligheten till lokalhistorien för barn och unga. 

 

 
Figur 57 Digitalt innehåll i rumslig gestaltning – Flygvapenmuseum  

                                                 
30

 Norrköpings visualiseringscenter http://visualiseringscenter.se/ Hämtat: 2014-03-31 
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Skolwebbsida – Broar till historien 

Broar till historien är en pedagogisk webbsida som utformats av Landsarkivet i Vadstena 

tillsammans med Kulturarv Östergötland inom ramen för skapande skola. Webbsidan har nu 

under våren 2014 precis lanserats i en betaversion vilket gör att den idag inte är komplett men 

att dess innehåll kan börja användas av skolor. Tanken är att elever ska kunna se andras 

arbeten samt leta material till sina egna arbeten. Information och lärarhandledningar finns 

framtagna till de lärare som vill använda webbsidan i sin undervisning. Genom att 

tillhandahålla färdigt material till lärare är tanken att de enklare ska kunna arbeta med 

information som är hämtad från arkiv, museum och bibliotek. Broar till historien visar 

eleverna hur de ska använda sig av källmaterial och var de kan hitta information till sina 

skolarbeten. Elevernas arbeten, som kan vara en film, en animering, en utställning eller en 

text, kan läggas upp på Broar till historien och bli sökbart av andra elever samtidigt som 

eleverna kan visa sina arbeten för släkt och vänner.  

 

   
Figur 58 Kartotek Figur 59 Lokalhistoriska äldre böcker  
– Åtvidabergs bibliotek  – Ydre Bibliotek 

 

Biblioteken skulle kunna delta i Broar till historien som en informationsnod som synliggör 

och tillgängliggör webbsidans innehåll. Biblioteken skulle även på ett mer aktivt sätt kunna 

skapa temapaket utifrån sina lokalhistoriska samlingar till lärare. Genom dessa temapaket 

skulle biblioteken kunna visa vilken information som finns i de lokalhistoriska samlingarna så 

att elever när de besöker biblioteken vet var och vad de kan leta efter. Ett intresse finns från 

Claes Westling (Landsarkivet) och Tova Sylvan att involvera Götabiblioteken mer i detta 

projekt då biblioteken skulle kunna tillhandahålla bra och lärorik information till skolorna. 

Idéer kring att skapa utställningar på biblioteken som eleverna gjort utifrån de lokalhistoriska 

samlingarna skulle öka synligheten och engagemanget kring de redan existerande 

samlingarna. Biblioteken skulle mer vara kontaktpersoner än producenter vilket även gör att 

den arbetsinsats som krävs inte är alltför hög eller daglig. Arbetet som krävs skulle kunna 

vävas in i den vardagliga verksamheten och arbetas med kontinuerligt utifrån de möjligheter 

varje bibliotek har.  

Temaveckor 

Varje bibliotek får ett eget tema utifrån sin egen lokalhistoria och där olika temaveckor knyter 

ihop de olika biblioteken. Historia skulle genom detta kunna knytas till nutiden och ge en 

förståelse och en igenkänning. Nostalgi brukar fånga äldre och detta kanske kan ge dem ett 

intresse att dela med sig till sina barn. 1970-talet är för dagens barn mystiskt och lite knäppt 

vilket skulle kunna skapa ett intresse kring lokalhistorien och deras föräldrars del i den 

historien.  
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Slutsats 

Förstudiens arbete kan tydligt kopplas till Regionförbundet Östsams RUP(Regionalt 

utvecklingsprogram). Genom att granska hur bibliotekens lokalhistoriska samlingar kan 

utvecklas till att rikta sig till barn och ungdom genom digitalisering har rekommendation 

#5:11 lyfts av biblioteken själva men även av sakkunniga från kommuner, arkiv och museer.  

Här finns alltså en möjlighet att utveckla biblioteken till att bli informationsnoder inte bara till 

medborgarna utan även till de företag, institutioner, museer och arkiv som arbetar med 

lokalhistoriskt material. De 13 kommunbibliotek som finns i Östergötland visar tillsammans 

upp de olika kommunernas lokala kulturarv och historia. Bibliotekens förutsättningar är lite 

olika då vissa bibliotek har lokalhistoriska rum och andra har lokalhistoriska avdelningar eller 

hyllor. Bibliotekens fysiska lokaler skiljer sig även åt vilket innebär att det på vissa bibliotek 

kanske inte finns möjlighet att bjuda in barn och unga i den nuvarande lokalhistoriska miljön. 

Om barnen och de unga då istället kan ta del av de lokalhistoriska samlingarna via en digital 

kanal skulle tillgängliggörandet inte påverka den verksamhet som idag finns i allt för stor grad 

negativt. För att behålla barnens och ungdomarnas intresse behöver allt paketeras så att 

information kan hittas på en plats. Sambandet mellan historierna som finns om en plats kan då 

koppla ihop böcker, berättelser och platser via biblioteket, hembygdföreningen och 

kommunen. För att göra kulturarvet mer tillgängligt skulle man kunna skapa ljudböcker 

utifrån de böcker som finns i samlingarna, exempel på detta finns i Söderköping
1
. Att 

kombinera digitalt material med berättande berättelser tror biblioteken skulle kunna fungera 

för denna nya målgrupp. Barnen skulle kunna hitta sitt kulturarv och sedan genom att blanda 

nya och gamla bilder se hur kommunen förändrats. Idéer kring hur man skulle kunna arbeta 

med interaktiva kartor finns även på biblioteken. Att skapa en lokalhistorisk app ser 

biblioteken också som en möjlighet men då i samarbete med exempelvis skolor, 

hembygdsföreningar, museum och arkiv. Genom att synliggöra och tillgängliggöra vilket 

material som finns i de lokalhistoriska samlingarna möjliggörs detta.  

Frågeställningar biblioteken önskar belysa 

 En digital satsning som endast syns via iPad, dator, mobiltelefon eller en satsning som 

syns i den rumsliga miljön? 

 Hur skapar vi tillsammans en digital-app som visar de olika kommuner tillsammans? 

 

 En satsning för alla bibliotek eller flera små där alla samlas under ett temaparaply? 

 Hur hittar vi en röd tråd som följs åt på alla bibliotek? 

 Olika förutsättningar ger olika reslutat. Hur skapas en satsning som syns i alla 

kommuner men på olika sätt?  

 

 Hur kan de lokalhistoriska miljöerna/samlingarna användas för att skapa en 

välkomnande ingång till kommunerna genom biblioteken?  

 Ska barnen komma till lokalhistoriska avdelningen eller ska lokalhistorien komma till 

dem? 

 Finns målgruppens egna kulturarv i de lokalhistoriska samlingarna? 
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Förslag till vilka projekt som ska arbetas vidare med 

Utifrån nätverksträffen i Tranås den 25 mars uppkom flera viktiga aspekter kring vilken roll 

biblioteken ska ha gentemot sina besökare. Även vilken roll biblioteken ska ta när samarbeten 

inleds behöver även noga planeras då den satsning som ska göras är tänkt att lyfta fram 

bibliotekens lokalhistoriska samlingar digitalt till barn och unga. Museum arbetar ofta med att 

forma ett material, en historia eller händelse utifrån vilken målgrupp som ska ta till sig av 

informationen eller upplevelsen. Ett bibliotek arbetar å sin sida istället utifrån att visa sina 

besökare vilket urval som finns och utifrån dessa ge besökaren en valmöjlighet att själv välja 

vad han/hon vill ta del av.  

De olika förslagen granskades även under mötet i Tranås utifrån arbetsbörda på enskilda 

bibliotekarier och möjlighet till fortsatt aktivitet även efter projekttiden avslutats.  

 

Utifrån dessa kriterier och tankar kring vilka projekt som skulle kunna satsas på i flera 

kommuner rekommenderar jag att någon av dessa sex förslag skulle kunna arbetas vidare 

med. De förslag som presenteras nedan kan vinklas till flera olika åldergrupper inom 

målgruppen barn(B) och unga(U). Samtidigt kan de olika förslagen kombineras så att olika 

delprojekt kan koncentrera sig på mindre målgrupper exempelvis lågstadie- och högstadie-

barn eller gymnasieungdomar. De förslag som sammanställs nedan rangordnas utifrån 

potential att synligöra och tillgängliggöra de lokalhistoriska samlingarna men även utifrån 

budget, arbetsbörda och digitaliseringsgrad.  

1. Broar till historien (B&U) 

Skolwebbsidan är utvecklat för att lärare och elever lättare ska kunna hitta, producera 

och publicera material och arbeten. Bibliotekets roll i detta projekt skulle bli att 

synliggöra vilket material som finns på biblioteket via olika temapaket som skulle 

kunna utformas utifrån varje biblioteks unika lokalhistoriska material. De temapaket 

som skapas skulle i ett första skede medföra ett arbete men skulle efter publicering 

koncentreras till kortare insatser som mer skulle fokuseras till finslipning.  

Biblioteken skulle även genom webbsidan kunna synliggöra vilka arbeten som 

eleverna producerat via en dator på plats i de lokalhistoriska avdelningarna och genom 

detta tillgängliggöra samlingarna digitalt. Genom att aktivt delta i de projekt skolorna 

då skulle arbeta med utifrån de temapaket som biblioteken skapat skulle visningar i de 

lokalhistoriska samlingarna kunna anordnas. Detta skulle medföra att stöd av 

bibliotekarierna enkelt skulle införlivas i elevernas arbete och deras förståelse för 

samlingarna värde öka.  

2. Kulturarvsdag för barn och unga (B&U) 

Riksantikvarieämbetet anordnar varje år den andra söndagen i september en 

kulturarvsdag som de uppmuntrar andra organisationer och privatpersoner att delta i. 

Biblioteken skulle kunna delta i detta genom att lyfta fram de delar från sin 

verksamhet som utgår från barn och unga. Genom att både lyfta redan befintlig 

verksamhet men sedan även anpassa aktiviteter utifrån det tema kulturarvdagen 

fokuserar på, enklare kunna synliggöra bibliotekens verksamhet. Då dagen redan är 

etablerad skulle biblioteken enkelt kunna delta utan att någon större arbetsinsats inom 

exempelvis marknadsföring behöver genomföras. År 2014 är temat ”I krigens spår” 

vilket skulle kunna användas för att lyfta flera olika lager i de lokalhistoriska 

samlingarna.  
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3. Kulturarv för nyanlända (B&U) 

Genom att synliggöra samlingarna för nyanlända skulle deras roll i den svenska 

historien kunna lyftas. Guidade visningar och informationsmaterial som visar vilken 

information som finns i de lokalhistoriska samlingarna skulle öka tillgängligheten till 

fler.  

4. Digitala miniutställningar på Götawebben (B alt. U) 

Informationsdelar på Götawebben skulle kunna öka synligheten vilken information 

som finns i de lokalhistoriska samlingarna och därigenom kunna öka intresset för 

dessa. Idag finns bl.a. en avdelning som fokuserar på barn, en liknande flik för 

lokalhistoriska där mindre digitala miniutställningar skapas utifrån olika teman skulle 

kunna lyfta intresset både för samlingarnas innehåll men även deras fysiska 

geografiska tillhörighet.  

5. Skattjakt – via GPS-koordinater (B) 

En skattjakt via en app eller webbsida skulle kunna öka förståelsen och nyfikenheten 

kring det material som finns i de lokalhistoriska samlingarna. Viktigt att tänka på är då 

att bibliotekens roll tydliggörs så att skattletarna ser kopplingen mellan skattjakten och 

biblioteken. Förslagsvis skulle bibliotekens fysiska miljö, webbsida, samlingar och 

böcker införlivas så att ledtrådar eller delmål i skattjakten kräver att barnen och deras 

familjer besöker ett bibliotek.  

6. Digital app (B alt. U) 

En app där de berättelser som finns i samlingarna lyfts samtidigt som de autentiska 

samlingarna visas skulle kunna riktas till att tillgängliggöra och synliggöra de 

lokalhistoriska samlingarna till fler även utanför bibliotekens fysiska miljö. Att skapa 

en app eller delta i en befintlig kräver en hel del förarbete då varje biblioteks del noga 

behöver formas. En app kan snabbt växa till att bli ohanterbar när man vill synliggöra 

ett stort material. Även priset på en app kan variera beroende på vilken sorts app man 

vill skapa. En enkel app som utgår från utvecklarens redan befintliga kod kan kosta 

runt 40 000 kr medan en app som görs från grunden kan kosta allt ifrån en 500 000kr 

till 1 000 000 kr. En app som är utvecklad till flera olika digitala verktyg (ex. 

Smartphones & Surfplattor) till både Android och Apples marknad kostar betydligt 

mer än om man endast väljer att utveckla till en specifik.  

a. Götabibliotekens app  

i. Webb-app 

Billigare alternativ som även möjliggör att innehållet kan visas på en 

webbsida, exempelvis Götabibliotekens egna. Nackdelen med en webb-

app är att den kräver internetuppkoppling för att användarna ska kunna 

ta del av innehållet.  

ii. Native-app  

Dyrare alternativ men som helt är anpassad för den plattform där appen 

finns att ladda ner ifrån. En iPhone-app kan inte användas i en Adroid-

mobil och vice versa. Ska man utveckla ett app som fungerar i flera 

betyder detta att man får utveckla en version av appen till varje mobil- 

eller surfplatte-modell man vill att appen ska finnas i. En native-app 

kräver inte internetuppkoppling utan innehållet kan laddas ner och 

sedan användas utan internet.  
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7. Digitalt innehåll på biblioteken(B&U) 

Skulle kräva ett större projekt då detta förslag skulle innebära att biblioteken öppnar 

upp för samarbeten där teknik i framkanten utvecklas. Virtuella bord är idag relativt 

nytt som visualiseringsverktyg men flera branscher börjar mer och mer använda dessa 

i den dagliga verksamheten. Förslagsvis skulle biblioteken kunna utveckla ett 

samarbete med Norrköpings visualiseringscenter för stöd i detta. Idag har centret bl.a. 

samarbetat med Medelhavsmuseet i Stockholm där ett virtuellt obduktionsbord 

används för att visualisera för besökare hur en mumie ser ut i sin sarkofag.  

b. Interaktivt touch-bord 

Kräver att ett digitalt innehåll finns som kan levandegöras via ett virtuellt bord. 

Steget till att barn och unga använder och hittar till materialet blir enklare då 

ett interaktivt bord ökar vilja och nyfikenheten. Dock kräver detta en stor 

arbetsinsats innan från personal och projektgrupp i att producera ett material 

som kan användas i de virtuella borden. Ett visst tekniskt kunnande krävs även 

då de virtuella borden kräver underhåll och tillsyn.    

c. Surfplatta med app  

Enklare variant av det interaktiva touch-bordet där skillnaden förenklat innebär 

att det digitala innehållet visas på en mindre interaktiv skärm. Antalet personer 

som kan ta del av innehållet minskar och även synligheten i materialet.  

 

  



31 

 

Källförteckning 

Allgren, M. (Red.). (2012). Norrköpings Visualiseringscenter. Hämtat från 

http://visualiseringscenter.se/: http://mb.cision.com/Main/529/9270107/20250.pdf den 20 

Mars 2014 

Axelsson H, H. H. (den 27 Juni 2013). BESÖK. (N. Siljedahl, Red.) Hämtat från BESÖK: 

http://projektbesok.se/2013/06/27/holland-6-delft/ den 20 Mars 2014 

Holm, Rolf. (2007-06-18 rev. 2011-06-20, 2012-04-02). Övergripande vision för 

lokalhistoriskt material på folkbiblioteken i Östergötland. Länsbibliotek Östergötland. 

Linköping: Östsam. 

Josefson, D. (den 17 Mars 2014). Riksutställningar. (K. Henriksson, Red.) Hämtat från 

http://www.riksutstallningar.se/: http://www.riksutstallningar.se/content/spana/hitta-formatet-

f%C3%B6r-din-digitala-publikation den 20 Mars 2014 

Kulturdepartementet. (den 31 Oktober 2013). Ny bibliotekslag antas. Pressmeddelande . (M. 

Berggren, Red.) Stockholm: Catharina Henriksson. 

Nilzén, M. (den 4 Juni 2013). Skolvärlden. (S. Almer, Red.) Hämtat från 

http://www.skolvarlden.se/: http://www.skolvarlden.se/artiklar/sa-vacker-du-laslusten den 18 

Mars 2014 

Schmidt, C. (den 5 Februari 2014). DIK. Hämtat från www.dik.se: 

http://www.dik.se/nyheter/2014/feb/barn-maaste-prata-om-vad-de-laeser-foer-att-foerstaa/ 

den 17 Mars 2014 

Siljedahl, N. (September 2011). Bibliotekspersonal i E-län Samverkar för Ökad Kompetens. 

Hämtat från BESÖK: http://projektbesok.se/ den 20 Mars 2014 

Östsam. (den 3 maj 2012). REGIONALT UTVECKLINGSPROGRAM >2030 FÖR 

ÖSTERGÖTLAND. Hämtat från http://www.ostsam.se/: 

http://www.ostsam.se/files/1521_RUP%202030_webprint.pdf 

Appar 

Axiell My Library 

Barnens Mobilapp 

Book Creator  

High Chaparrall 

Historiska Stockholmsbilder  
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Maria Gottberg – Bibliotekarie, bl.a. lokalhistoriska 

samlingarna 

Anita Nilsson – Praktikant  

Norrköpings stadsbibliotek Ingrid Loeld Rasch – Bibliotekarie, avdelningschef 

barn och unga  

Anders Åklint – Biblioteksassistent, 

släktforskningsavdelning, Norrköpingsrum  

Söderköpings bibliotek  Marie Eriksson – Bibliotekarie  

Vadstena bibliotek  Urban Bäckström – Bibliotekarie Barn och ungdom 

Valdemarsviks bibliotek  Erland Fahlbeck – Bibliotekarie  

Maria Hultsberg – Bibliotekarie  

Ydre bibliotek  Elisabet Saxholm – Bibliotekschef 

Elsmari Larsson – Bibliotekarie 

Åtvidabergs bibliotek  Marie Drejstam – Verksamhetsansvarig, medieinköp 

Kathrin Johansson – Bibliotekarie med ansvar bl.a. 

för lokalhistoria och webb 

Clara Nyström – Bibliotekarie, barnverksamhet 

Ödeshögs bibliotek  Gunilla Christensen – Bibliotekschef  

Intervjuer 

Friluftsmuseet Gamla Linköping Viktoria Berglund – Museipedagog 

Kulturarv Östergötland  Tova Sylvan – Verksamhetsledare  

   Janne Boman – Teknikutvecklare 

Landsarkivet i Vadstena  Claes Westling – Förste arkivarie 

Länsbibliotek Östergötland Kira Berg – Projektledare Digidel 

Lars Eklund – Samordnare samhällsorientering  

Motala kommun  Helena Törnqvist – Museiintendent  

Eva Modén – Kulturstrateg 

Östergötlands museum Lena Lindgren – Museipedagog, 

utställningssamordnare 

Tova Sylvan – Intendent 

Litteratur 

Carlén, S. (1990). Att ställa ut kultur: om kulturhistoriska utställningar under 100 år. 

Stockholm: Carlsson. 

Cassel, M. (2001). Museipedagogik - Konsten att visa en utställning (Tryck nr.10 2005 uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. 

Lindqvist, G. (2000). Historia som tema och gestaltning. Lund: Studentlitteratur. 

Museum 

Emigrantmuseet i Kisa  

Flygvapenmuseum 
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Hallwylska museet 

Historiska museet 

Livrustkammaren 

Nordiska museet 

Norrköpings stadsmuseum 

Norrköpings visualiseringscenter  

Skansen  

Skoklosters slott  

Vasamuseet 

Östergötlands museum 

Webbsidor  

Barnens bibliotek  http://www.barnensbibliotek.se 

Broar till historien   http://broartillhistorien.se 

BESÖK   http://projektbesok.se/ 

DIK   http://www.dik.se  

Kulturarv Östergötland  http://kulturarvostergotland.se 

Krafttaget   http://www.krafttaget.com/ 

Machine Says Hello  http://www.machinesayshello.com/ 

Pappas appar   http://www.pappasappar.se/ 

Skolappar   http://www.skolappar.nu/ 

Tiotretton  http://kulturhusetstadsteatern.se/Bibliotek/TioTretton/ 

Kontaktuppgifter 

Broar till historien  

Webbsida: http://broartillhistorien.se 

Besöks- och postadress: 

Kulturarv Östergötland 

Box 232 

581 02 Linköping 

Telefon: 013-23 03 00 

E-post:kontakt@broartillhistorien.se 

Historypin - We Are What We Do  

Webbsida: http://www.historypin.com/  

Telefon: +44 (0)20 7148 7666 

E-post: historypin@wearewhatwedo.org  

Besöks- och postadress:  

71 St John Street 

London 

EC1M 4NJ 

United Kingdom 

Kontaktperson för Bibliotek, arkiv och museum 

Rebekkah Abraham 

Telefon: +44 (0)20 7148 7670  

E-post: rebekkah.abraham@wearewhatwedo.org 

Machine Says Hello 

Webbsida: http://www.machinesayshello.com/   

mailto:kontakt@broartillhistorien.se
http://www.machinesayshello.com/
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Besöks- och postadress: 

Knäppingborgsgatan 13 

60226 Norrköping 

Grundare och art director  

Mariadele Arcuri  

Telefon: +46(0)735942466 

E-post: mariadele@machinesayshello.com 

Norrköping Visualisering AB 

Webbsida: http://visualiseringscenter.se/  

Besöks- och postadress: 

Kungsgatan 54 

602 33 Norrköping 

Projektledare Urban Explorer:  

Filip Wänström 

Interactive Institute C-Studio/Visualiseringscenter C 

Telefon: +46(0)70 674 2604 

E-post: filip.wanstrom@tii.se  

 

mailto:ariadele@machinesayshello.com
mailto:ariadele@machinesayshello.com
http://visualiseringscenter.se/
mailto:filip.wanstrom@tii.se

