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Elderberry AB:
e-Learning för kultur och kulturarv
Innan du börjar!
Innan du börjar med e-Learningmodulerna, samla in definitioner av arkiv, bibliotek
och museer från deltagarna. De kan också skriva namnen på institutioner de har
besökt nyligen på kort eller post-it-lappar, och som grupp sortera dem efter typ där
de själva döper kategorierna. Kategorierna kan bestämmas av innehållet (t.ex.
ett marinmuseum) eller plats (ett lokalt bibliotek eller ett riksarkiv). Institutionerna
kan vara gratis eller ta ut en avgift, och de kan vända sig till yrkesutbildningar eller
vuxna. Efter presentationen granskar grupperna dessa kategorier och ser om de
kan komma på fler.
Be deltagarna att identifiera en institution som de tycker kommunicerar
framgångsrikt och en som misslyckats, och lista de metoder som används. Vad
kunde den misslyckade institutionen ha gjort för att förbättra sin kommunikation?
Fråga er vilka principer kan härledas från denna diskussion som kan vara till nytta
för att göra digitala utställningar (t.ex. tydliga mål, lättorienterad layout, direkt
språk, interaktiva skärmar och användning av teknik osv.).
Om du arbetar med personal inom arkiv/bibliotek/museer, be dem att undersöka
varför deras institutioner ursprungligen grundades. Har det politiska, sociala eller
estetiska ändamål? Hur finansierades det? Hur var relationen med besökarna tänkt?
Ställ frågor om utvecklingen av arkiv, bibliotek och museer, och styr diskussionen till
nya medier och hur kommunikation kommer att/har ändrats.
För att orientera kursdeltagarna – diskutera vad olika typer av arkiv, bibliotek och
museer som finns. Diskutera betydelsen av ett arkiv kontra ett museum eller ett
bibliotek. Har de till exempel utställningar? Fundera tillsammans på vilka arkiv som
deltagarna känner till eller har använt. Hur tillgängliga upplevdes institutionerna
och hur lätt var det att hitta information?
Som en uppföljningsaktivitet, be deltagarna att titta på en rad webbplatser för
arkiv, bibliotek och museer. De bör variera i ämne, storlek och de sätt på vilka de
visar upp sina samlingar för besökarna.
Förbered genom att titta på några arkiv, såsom:
The National Archives of the U.K. http://www.nationalarchives.gov.uk
The National Archive of the U.S.A http://www.archives.gov
Riksarkivet i Sverige http://www.riksarkivet.se
Följ upp genom att titta på några allmänna arkiv, till exempel:
The Ellis Island Archive http://www.ellisisland.org
The Netherlands Institute for Pictures http://instituut.beeldengeluid.nl

Avsluta genom att titta på några lokala arkiv, bibliotek och museer och be
kursdeltagarna att lista:
Vilka tjänster erbjuder de olika institutionerna på nätet?
Begränsar institutionen tillgängligheten till vissa typer av människor (forskare etc.)
eller är de öppna för allmänheten?
För personal inom arkiv/bibliotek/museer:
Hur ser digitaliseringsprocessen ut inom institutionen?
Innan du börjar med SMILE-VETs e-Learning moduler, ta reda på hur bekanta
deltagarna är med digitaliseringen inom sina institutioner. En diskussionspunkt att ta
upp är vilket format som skall användas. Många institutioner har varit i ett tillstånd av
ständig förändring när det gäller digitalisering, och tvingats byta från
ett digitalt format till ett annat i takt med att tekniken utvecklats. Det finns en viss
skepsis kring ämnet när det gäller utvecklingen av teknik och institutioners förmåga
att hänga med i utvecklingen. Läraren behöver göra research om vad som gäller
inom tekniken med hjälp av presentationerna som finns i SMILE-VET. Ett bra exempel
på forskning för toppmodern digitalisering är nederländska Institute of Moving
Pictures, som i sitt besökscentrum omedelbart ger tillgång till all rörlig bild som
någonsin visats i Nederländerna. Digitaliseringsprocessen här omfattar toppmodern
teknik som automatiskt gör säkerhetskopior av digitalt material i slutet av sin
”hållbarhetstid”.
Be deltagarna att i grupper kartlägga den process som de tror ett dokument, en
bok eller ett föremål går igenom från att det anländer till en institution till att det blir
tillgängligt på webben. Vilka frågor skulle de förvänta sig vid varje steg (dvs
papperkvalitet, hur man rengör utan att förvanska, problem med kategorisering, hur
en besökare vet att dokumentet är tillgängligt). Grupperna ordnas efter
förtrogenhet med digitaliseringsprocessen med experter i en grupp och de med lite
kunskap i en annan.
Efter att ha visat presentationen kan gruppen med lite kunskap få hjälp av en av
experterna och göra justeringar som behövs för att fördjupa sin förståelse av
möjligheter och problem i digitaliseringsprocessen.
För yrkesutbildare och personal inom arkiv/bibliotek/museer:
Planera on-linepresentationer
Börja med att samla in tankar och åsikter om varför bibliotek, museer och arkiv kan
behöva utveckla digitala utställningar eller material. Gör en lista över för- och
nackdelar med detta. Till exempel kan en digital utställning göra institutionernas
samlingar tillgängliga för en bredare publik, men det kan också göra att ett fysiskt
besök verkar onödigt (det omvända har visat sig vara fallet, det finns inget som
går upp mot att få gå nära ett originalföremål!).
Du kan välja att ta en paus i presentationen för att titta på det virtuella museet i
Kanada (http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/index-eng.jsp) eller andra

lämpliga webbplatser. Du kan också titta på en rad digitala utställningar och
jämföra dem.
Vad är en digital utställning i motsats till en samling bilder tagna från
institutionernas digitala samlingar? Vilka metoder används för att förklara syftet
med utställningen till betraktaren? Hur uppmuntras besökarna att interagera med
utställningar? Ställs det frågor? Kan besökarna ställa frågor, kanske med webb
2.0-teknik? Kan de välja bilder som de är intresserade av och ställa dem mot
varandra på ett intressant sätt? Kan ni göra en lista över faktorer som gör en digital
utställning särskilt intressant?
Inriktning mot studerande inom yrkesutbildning
Be deltagarna att lista olika målgrupper som bibliotek, arkiv och museer vänder
sig till. Kan de komma på specifika institutioner som är särskilt bra på att tillgodose
behoven hos studerande inom yrkesutbildning? Om de jämför olika webbplatser de
besökt, och det online-material som visats i tidigare presentationer – kan de tänka
tillbaka och identifiera vilka målgrupper man vänt sig till där?
Efter presentationen – skissa en plan för en on-lineutställning som särskilt vänder sig
till studerande inom yrkesutbildning – inom något visst område i utbildningen.
Vad är temat för utställningen? Vad vill den säga till sin målgrupp?
Vilka typer av material kommer utställningen att innehålla (bilder, intervjuer,
nyheter, film, tidningsartiklar)?
Tänk på vilka tekniker som kan användas för att öka deltagandet från dessa
målgrupper. Kan ni använda en Facebook-kampanj för att främja en idé, blogga
om ert projekt osv.? Vad skiljer detta från en fysisk utställning? Vilka är fördelarna
och nackdelarna med en digital utställning?
Nu kan det vara värt att bekanta deltagarna med några enkla övningar i att
pröva olika färger tillsammans med olika typsnitt och stilelement. Använd till
exempel Microsoft Word för detta på en enkel nivå och för ett mer avancerat
arbete använder ni Photoshop. Deltagarna kan fundera över storleken
på bilderna, och över de olika atmosfärer man kan skapa med hjälp av
bakgrundsfärger.
Om deltagarna redan har jämfört digitala utställningar, be dem att återvända till
dessa och fundera över några av de designbeslut som fattats. Var de framgångsrika
eller kan de förbättras?
Fråga er vad som är er institutions policy för att mäta antalet besökare till en fysisk
utställning. Har er institution en policy för att mäta antalet besökare till en virtuell
utställning?

Att skriva texter för Internet
Be deltagarna att söka efter e-Learningmaterial som de tycker är särskilt attraktivt.
Be dem att titta noga på hur språket används. Varför blir man fångad av
materialet? Finns det en inledande sida som tydligt anger syftet med utställningen,
utryckt på direkt, enkelt språk? Hur långa är bildtexterna? Denna information kan
skilja sig från det som brukar stå på en traditionell museumetikett: texten är normalt
mycket kortare och omfattar inte så mycket teknisk information. Har deltagarna
möjlighet att ta reda på mer om tekniska termer som de kanske inte har stött
på tidigare? Om de verkligen är intresserade av något, finns det fördjupande
textdokument, länkar till andra bilder och kanske till och med till andra utställningar
och webbplatser? Genomför etikettskrivningsövningen och dela resultatet med
gruppen. Försök förbättra mängden information och intressenivån i texten.
Diskutera tillsammans de viktigaste skillnaderna i att skriva text för fysiska respektive
digitala utställningar. Kan ni som kollektiv komma på några gyllene regler?
För personal inom arkiv/bibliotek/museer: Personalplanering
Som en orienteringsövning får deltagarna lista olika arbetsuppgifter som måste
göras vid montering av en fysisk utställning och vem som gör dem. (Detta kommer
att variera beroende på storleken på institutionen.) För varje arbetsuppgift, lista de
viktigaste besluten som måste fattas för att göra utställningen lyckad. Fundera på
hur dessa kan skilja sig för en digital utställning.
Som en uppföljningsaktivitet, gör en arbets- och kompetensanalys för deltagarnas
institutioner. Vilka ytterligare kunskaper behöver man utveckla för att kunna utföra
dessa jobb framgångsrikt? I helgruppsdiskussion, föreslå hur SMILE-VET kan hjälpa till här.
Summering
Vi vill summera genom att ställa några frågor:
Varför vill min organisation att jag ska gå den här kursen?
Hur erfaren är min organisation när det gäller digitala medier/digitala utställningar?
Känner jag efter kursen att jag har tillräckligt med kunskap för att göra en digital
utställning på egen hand eller behöver jag ta in andra människor i min organisation
för att hjälpa mig?
Har jag en kollega eller vän på min institution som skulle kunna stötta mig med idéer
i pedagogiska frågor osv.?
Vet jag redan vilken typ av digital utställning jag vill göra efter den här kursen?
Är det tydligt för mig hur jag kan använda min befintliga kompetens i ett nytt
sammanhang?

E-Learning Studios:
Att arbeta med studenter med funktionshinder
- Vissa grundläggande tips när du använder e-Learning
Frågor som rör funktionshinder och tillgänglighet kan i allmänhet delas in i tre
huvudgrupper:
Rörlighet
Detta inkluderar försämrad fysisk rörelse.
Kognitiva
Detta inkluderar koncentrationssvårigheter, språk- och förståelsesvårigheter.
Sensoriska
Detta inkluderar visuella och auditiva svårigheter.
Kognitiva – Uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter
Översikt över utmaningen:
En del elever kan ha betydligt svårare att koncentrera sig på multimedia och
e-learningresurser.
Kognitiva – Uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter
Att möta utmaningen:
Se till att det finns en konsekvens i skärmlayout och design, i syfte att minska den
kognitiva belastningen.
Kognitiva – Uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter
Att möta utmaningen:
När rörligt innehåll som skulle kunna vara en distraktion förekommer, se till att
människor kan kontrollera det genom att sakta ner, pausa eller stänga av.
Gör texten på skärmen så lätt att läsa som möjligt.
Kognitiva – Språk- och förståelsesvårigheter
Att möta utmaningen:
När det finns information i text ska den antingen kunna läsas av ett text-till-talprogram, eller finnas som ljudfil.
Kognitiva – Språk- och förståelsesvårigheter
Att möta utmaningen:
Undersök hur man kan använda olika former av multimedia för att framhäva
textinformation, såsom video eller animerade illustrationer, fotografier, diagram
och mindmaps.
Rörlighet – motoriska och/eller manuella svårigheter
Att möta utmaningen:
Se i möjligaste mån till att resursen kan nås och användas via tangentbordet. Se
till att tangentbordsanvändandet inte bara är möjligt, men också så enkelt och
effektivt det bara går.

Rörlighet – motoriska och/eller manuella svårigheter
Att möta utmaningen:
När man arbetar med multimediainnehåll, se till att det kan styras med hjälp av
tangentbordet.
Om studenten förväntas kunna spela, stoppa, pausa och spola medieinnehåll
fram och tillbaka, bör detta vara möjligt utan att behöva använda musen.
Om resursen använder hypertext (klickbara textlänkar) för navigering, tillåt
användarna att ändra storleken på texten så de kan förstora det klickbara
området av en länk, vilket gör det lättare att välja rätt länk.
Sensoriska – Auditiva svårigheter (hörsel)
Översikt över utmaningen:
Om ljudeffekter, ljud eller bakgrundsmusik är viktiga för att förstå innehållet finns ett
hinder för dem som inte kan höra.
För många döva som kommunicerar på teckenspråk är text ett andraspråk, så
anta inte att enbart skriven text alltid fungerar.
Sensoriska – Auditiva svårigheter (hörsel)
Att möta utmaningen:
Inkludera videor på teckenspråk
Synkronisera bildtexten för all talad och viktig icke-talad information. Ha en
textutskrift tillgänglig för att kunna texta all talad och viktig icke-talad information.
Sensoriska – Visuella svårigheter
Översikt över utmaningen:
Om en e-Learningresurs förutsätter att eleverna till exempel kan skilja mellan färger,
läsa finstilt eller dechiffrera komplexa diagram, blir inlärningen svår för någon som
har svårt för dessa visuella uppgifter.
Sensoriska – Visuella svårigheter
Att möta utmaningen:
Undvik att förlita dig på färg som det enda sättet att presentera eller skilja
information åt.
Gör skärmen anpassningsbar.
Använd ljud. Detta kan antingen ske genom automatiskt ljud som en del av
resursen eller genom att exponera text på ett sätt som tillåter text-till-tal-teknik som
tolkar den på ett logiskt, begripligt sätt.
Aktivera ljudbeskrivningar av bilder, diagram, videodemonstrationer etc.
Gör tangentbordsnavigering möjlig.

GAIA Museum Outsider Art:
Konst och kultur som ramverk i utbildning
för grupper med särskilda behov
Fokus på individen
En förutsättning för att utbilda personer med särskilda behov är stor respekt för
den enskildes personliga, sociala och yrkesmässiga färdigheter. Tänk på att varje
elev är en unik individ, värd ovillkorlig respekt och engagemang. Kunskaperna
och talangerna hos eleverna kan peka åt många håll, och det är viktigt att dessa
riktningar granskas och utvecklas för att undvika standardisering och skapa utrymme
för individuella uttryck.
Välj ett ämne
Utbildning av människor med särskilda behov handlar inte bara om att utveckla
deras yrkeskunskaper. Det är också viktigt att de får en förståelse för sin verklighet
och det samhälle de lever och arbetar i, och därmed kan utbildningen stärka
elevernas personliga och sociala färdigheter. Ett bra sätt att få eleverna att
reflektera över sin roll som medborgare i ett arbetande samhället är att välja ett
specifikt ämne som ram för utbildningen. Detta kan till exempel vara ämnen som
grannskap, ljud, tid, vänskap, sexualitet, demokrati osv. Att arbeta med särskilda
frågor kan få eleverna att se sig själva och sina prestationer som en del av sitt
samhälle. Konsekvensen blir att vad de gör, skapar och vet påverkar andra.
Hitta rätt verktyg
Det är viktigt att eleverna arbetar med olika övningar som uppmuntrar dem att
upptäcka sina styrkor och speciella kompetenser. Läraren måste skapa ett rum där
den studerandes åsikter och verklighetsuppfattning tas på allvar. Det är en hjälp
att övningarna är så öppna som möjligt så eleverna förstår att det inte finns några
korrekta lösningar eller svar.
Fotografering är ett utmärkt verktyg i dessa typer av övningar. Det gör det möjligt för
studenterna att ta snabba ögonblicksbilder som kan användas som grund för vidare
bearbetning. Som ett exempel kan eleverna ta ögonblicksbilder av sitt grannskap
och arbeta med dem som icke-figurativa konstverk. Sedan får de upptäcka linjer,
former och färger i bilden och återskapa bilden som de ser den. Genom att göra
detta lär sig eleverna att titta på sin dagliga omgivning på ett nytt sätt och utveckla
sina egna transformationer av verkligheten. (Se även e-Learningmodulen: Discover
Art in your own Neighbourhood).
Utmana deltagarna
När du arbetar med grupper av människor med särskilda behov är det nödvändigt
att tillhandahålla en säker och stödjande miljö i det dagliga arbetet. Samtidigt
är det viktigt att läraren främjar den enskilde studentens naturliga nyfikenhet och
stödjer hans/hennes egna initiativ och uttryck genom att utmana eleven att tänka i
nya banor.

Projektarbete är en pedagogisk metod som har visat sig vara ett bra sätt att lösa
konkreta uppgifter för denna grupp av studenter. Det ger dem en förståelse för
att arbeta tvärvetenskapligt, och det främjar social interaktion. På detta sätt blir
eleverna mer benägna att försöka övervinna sina egna hinder och upptäcka nya
resurser och styrkor.
Exempel på e-Learningmoduler
1.
The Interactive Gallery
Detta är en övning i att titta på bilder och reflektera över de tankar, associationer
och känslor bilderna väcker hos eleverna. Övningen ska uppmuntra eleverna att
tänka på innebörden av bilder, vad de avslöjar och effekterna av kontexten som
bilderna placeras i. Vägled eleverna genom de olika stegen, låt dem leka med
olika ljud och prata om hur de upplever bilden, och om betydelsen förändras när
ljudet ändras.
2.

Discover Art in your own Neighbourhood

Syftet med denna övning är att uppmuntra studenterna att utforska sina dagliga
omgivningar på ett nytt sätt. Låt eleven välja en bild av en slumpmässig utsikt
över staden. Vägled dem genom de olika stegen att placera och färglägga
linjer, cirklar och former. Till slut tar de bort bilden och kan se mönstret som de har
skapat.

Tinta Utbildning:
Museum som ett verktyg inom yrkesutbildning
Välj din plats
Ett museum är inte bara en mötesplats för människor och studenter, utan också
för organisationer, företag och forskare. Varje museum är naturligtvis en unik plats,
men de har några saker gemensamt. En av dem är det enkla faktum att ett
museum inte är en skola. Det innebär att du lär ut så väl som lär dig saker på ett
annat sätt i ett museum. Titta på tillgängliga museer. Vilka passar dina syften? Har
de en bra meritlista för att arbeta med utbildning?
Gör en lista på möjliga områden att utforska. Kontakta sedan museer och se
vad de kan erbjuda! Många museer arrangerar föreläsningar, symposier, tillfälliga
utställningar, temadagar osv. och de flesta av dem välkomnar initiativ från lärare
och skolor. Många museer har också vänföreningar, som kanske kan hjälpa till
med resurser.
(För övrigt: behåll alla dina listor! Ett annat museum kan vara det bästa för en
annan grupp i framtiden!)
Innan besöket
Skriv ner möjliga saker som skulle kunna utforskas. Vill du jobba runt en tillfällig
utställning, eller hålla dig till mer permanenta inventarier? Vill du vara bred eller
djup? Ett besök på ett museum kan introducera dig för ämnen som nationell och
lokal historia, tradition, identitet och otaliga andra. Vill du ha den här mängden
olika ämnen, eller snarare koncentrera dig på ett? Till exempel skulle ”lokal historia”
kunna delas in i många olika tidsperioder, och sedan igen i ämnen som ”vardag”,
”vem har makten”, ”arbetsliv” osv. (Och, återigen, behåll alla listor! Detta är
grundforskning, och ska sparas för framtiden.)
Beroende på din grupp och vilket museum ni har valt, kan arbetet troligen börja
nu. Att läsa om ämnet och börja formulera frågor väcker intresset. Om du har
möjlighet att driva ett projekt tillsammans med museet, gör det bästa av det.
Museet erbjuder att dela med sig av sina skatter, och dina elever kan ge något
tillbaka. Förbered dig för detta noggrant, förklara vad som förväntas och varför du
tror att detta är ett bra sätt att arbeta.
Under besöket
Förbered dig på alla typer av frågor. Även om ni har valt ett ganska smalt
ämne, kommer andra frågor att dyka upp. Försök att få folk att diskutera istället för
att veta. Håll utkik efter någon som vill fortsätta samtalet: en berättelse leder lätt
till en annan. En enkel uppmaning som: ”berätta för den närmaste personen vad
du tänker om X” kommer att göra att folk pratar och blir engagerade.

Ställ också frågor om frågor. Vilken typ av frågor skulle din grupp vilja kunna svara
på efter besöket? Om alla är överens om att veta något specifikt skulle vara
trevligt, kommer de att lära sig detta mycket snabbare när ni stöter på det.
Att dela ut olika, pågående uppgifter är ett bra sätt att hålla folk intresserade.
Låt eleverna arbeta i par eller små grupper och samla tankar och fakta om väl
avgränsade ämnen. Hitta saker som är underhållande och utmanande så väl som
utbildande.
Efter besöket
Oavsett vilka uppgifter dina elever har fått, gör en omfattande dokumentation av
ert besök. Det kan vara i form av en video, ett spel, ett kollage med bilder och
kommentarer, en webbplats, en frågesport eller en novell. Be eleverna att berätta
vad de tyckte var bästa/det sämsta. Be dem också att reflektera, inte bara över
fakta som de lärt sig, men också över lärandeupplevelsen i sig. Var detta ett bra
sätt att lära sig? Varför?

Stadsbiblioteket i Dornbirn:
Innan du börjar – Att använda biblioteket inom yrkesutbildning
Folkbibliotek definierar sig själva som platser som är öppna för alla och som
erbjuder lättillgänglig information, utbildning och kultur. Attityden att vara ”öppen
för alla” innebär att tillämpa metoder och begrepp som är lämpliga när man ska
tilltala ”alla”. I centrum för uppmärksamheten finns därför personer med särskilda
inlärningsbehov, samt försöken att skapa en miljö som tillåter dem att lära sig på
och med biblioteket.
För att uppnå dessa mål är det inte bara nödvändigt att ge självklar tillgång till
bibliotekets tjänster, att anpassa bibliotekets tjänster till kraven från användarna
och att inkludera olika möjligheter till digitalt lärande. Folkbibliotek hanterar först
och främst kraven från ett mångkulturellt samhälle och de attityder och roller
man har i kontakt med de olika studerande. Denna kurs fokuserar på frågan om
personlig tillgång till vad biblioteket erbjuder.
Utbildningsmaterialet vänder sig till anställda, volontärer, praktikanter och utbildare
som arbetar i bibliotek, arkiv och museer.
Målet är att bibliotek, arkiv och museer utvecklas till platser som spelar en viktig roll
för många människor i processen för delaktighet – och att så många som möjligt
kan använda utbildnings-och kulturvärlden för sina individuella utbildningsbehov,
virtuellt eller fysikt.
Ett grundläggande antagande i denna utbildning är att undervisning och lärande
hör ihop – troligen i samma process. Biblioteket som fyller uppgiften som ett
”Teaching Library” (till exempel i rollen att främja läskunnighet och läsförmåga) är
medvetet om att det bara vidareutvecklas i kontakt med sina besökare/elever.
Begreppet ”Learning Library” gör det möjligt att förstora ramen för ”Bibliotek som
lärandeplats”, ”Museum som lärandeplats” och ”Arkiv som lärandeplats” och
definiera dem på ett nytt sätt. Det grundläggande antagandet att människor
– alla människor – är kompetenta för oss vidare till de frågor som gör våra egna
lärmetoder synliga: Vad kan jag lära folk ”utanför normen”? Eller: Hur kan jag se
till att mina ansträngningar att stödja praktikanter med invandrarbakgrund, eller
personer med särskilda behov, är användbara i processen för integration och
delaktighet? Vissa besökare uppfattar biblioteket som en ”säker plats” för lärande,
säker i den meningen att man har möjlighet att ställa frågor av alla slag och att
man kan utforska sitt alldeles eget sätt att lära. Att skapa en säker plats pekar på
att man hyser en tydlig uppfattning om människors kompetens – eller ännu bättre:
förmåga att utvecklas.
Ett annat viktigt område för denna kurs är att vara uppmärksam på om det
finns ”osynliga barriärer”, som gör det svårt eller omöjligt för potentiella elever
att använda biblioteket. Att hålla koll på sina egna attityder och att vara

medveten om ”osynliga barriärer” hjälper till att bygga upp ett väl fungerande
förhållande inte bara mellan lärare och deltagare utan också mellan bibliotekarier
och besökare, vilket är en grundläggande utgångspunkt för en effektiv
inlärningsprocess. Diskutera med dina deltagare vilken typ av beteende som
distraherar dem och vad som kan förbättra deras motivation att lära.
”Att ställa frågor”, som metod, används under hela kursen. Känn dig fri att ställa
egna frågor i ämnet, och bjud in dina praktikanter att göra detsamma. Med
stimulerande frågor kan du uppmuntra dina elever (och besökare) att värdera sina
egna resurser och fortsätta sitt lärande. Speciellt personer med särskilda behov litar
på dig om du förmedlar attityden som en välvillig, kritisk och vänlig coach, som
uppmuntrar och stöder dem när de vidareutvecklar sina individuella kompetenser.
I undervisningsprocessen fungerar du som ett ”levande exempel” för lärande. Du
lär inte ut en metod, metoderna levs ut av dig!
Jag har alltid föreställt mig paradiset som ett slags bibliotek.
Jorge Luis Borges
Låt oss flytta över detta citat, inte bara på olika läromedel och de olika miljöerna
för lärande som bibliotek, museer och arkiv tillhandahåller, utan på den
mycket speciella lärande-atmosfären som finns i dessa institutioner och låt oss
vidareutveckla denna typ av lärande-kultur!

Statsarkivet i Dornbirn:
För yrkesutbildare och personal inom arkiv/bibliotek/museer:
Att arbeta med muntligt-berättande-metoden
Människor har något att berätta och hela världen är full av berättelser. Om du
väljer att använda muntlig-historia-metoden under lektioner eller för projekt, så du
har valt en mycket vital metod.
Välj ett ämne tillsammans, som passar era lektioner eller ert projekt, gärna ett som
andra människor har erfarenhet av.
Uppdrag teater
Börja med e-learningmodulen “5 Ways to Fail with an Interview” (”Fem sätt att
misslyckas med en intervju”). Där kan du hitta olika bilder, som behandlar ämnet
humoristiskt. Låt eleverna arbeta med varsin teckning i flera grupper. Låt dem göra
innehållet i form av en liten sketch som spelas upp för de andra, och diskutera
sedan resultaten tillsammans.
Uppdrag grupparbete
Dela upp grupperna i flera små grupper, som arbetar inom olika ämnen.
•
En grupp ska fundera på ämnet och möjliga intervjuobjekt. Vilka möjligheter
och vilka risker finns för ett visst ämne, och vilka grupper bör man rikta sig till?
Hur når man dessa människor?
•
En andra grupp arbetar med den tekniska sidan. Vilken typ av utrustning ska
användas? Ska det vara enbart ljud eller även video? Och hur kan vi få tag i
bra utrustning?
•
Analys av intervjun är en annan viktig fråga. Vilka tillvägagångssätt ska vi
välja för att nå vårt mål?
•
Den sista gruppen arbetar med utvärderingen. Vilka media är intresserade
av vårt projekt och våra resultat? Vart ska vårt sammanställda material
förvaras?
Du hittar stöd i den medföljande boken “SMILE-VET: Where Culture Meets
Vocational Education”, som också finns på nätet. I artikeln ”Letting People Speak”
hittar du en handledning för projekt för muntlig-historia metoden.
Uppdrag ”egenintervju”
För att träna intervjusituationen och för att lära ut inspelningstekniken, praktisera
intervjuer i par. Dela ut olika roller (gammal kvinna, ung lärling, etc.) bland en
tredjedel av gruppen. Låt en tredjedel få rollen som intervjuaren. Intervjuarna skall
genomföra intervjuer om projektet och använda tekniken som finns tillgänglig. Kom
ihåg att smart phones också kan användas här. Den sista tredjedelen gruppen
utgör de så kallade observatörerna. En observatör ansvarar för ett intervjupar, och
antecknar om något sticker ut. Efteråt får varje arbetsgrupp redovisa.

Frågeställarna förklarar hur det var att genomföra en intervju. De som blev intervjuade
redovisar hur det var att bli utfrågade om personliga erfarenheter. Slutligen är det
dags för observatörerna att redovisa sina iakttagelser av hela situationen.
Övning ”särskilda behov”
Det blir allt viktigare att genomföra muntlig-historia projekt inte bara om den berörda
personen, men också med honom/henne. Detta är det enda sättet att utöva
inkludering. Alla de ovan nämnda uppdragen kan användas för personer med
särskilda behov. Naturligtvis måste tekniken anpassas till dessa behov. Det är viktigt
att involvera personer med särskilda behov i projektet från början. När det gäller
uppdraget ”egenintervju” är det särskilt intressant att inte tilldela de handikappade
rollen som handikappade och vice versa. Särskilt personer med särskilda behov
observerar mycket noggrant hur så kallade ”normala” människor agerar mot dem,
och är mycket bra på att uttrycka det i rollspel.

Cultural Awareness Foundation:
Yrkespraktik för volontärguider
Kom alltid ihåg detta!
Att använda volontärer är inte problemfritt, och kan vara en utmaning för både
chefer och hela institutioner. Det kan vara svårt att hålla volontärerna motiverade
och engagerade hela tiden. Volontärerna kan ha olika utbildningsbakgrund, olika
motiv för volontärarbete och olika förväntningar på deras bidrag till
organisationen. De kan vara experter på ämnet men sakna erfarenhet av
pedagogik, och de kan vara experter på utbildning men sakna ämneskunskaper.
De kan också sakna både ämneskunskaper och undervisningserfarenhet!
Grundläggande utbildning är nästan alltid nödvändig för att göra volontärernas
arbete effektivt.
Allmänna regler när man utbildar volontärer
Volontärer kan ha olika etnisk och utbildningsmässig bakgrund, olika fysiska
möjligheter, karaktärsdrag och drivkrafter att vägleda besökare. Oavsett dessa bör
en volontärguide kunna vara länken mellan besökarna och vad som visas för dem.
Volontärguiden ska använda effektiv kommunikation (utifrån förståelse och
respekt för behoven hos besökarna) samt kunskap om det aktuella ämnet och
en lämplig språknivå. Volontärerna ska ömsesidigt bli väl behandlade och
respekterade. Volontärerna bör också få möjlighet att bidra med sina egna
relevanta erfarenheter. De olika bakgrunderna hos volontärer kan bidra till ett
tvärvetenskapligt förhållningssätt till ämnet. En kreativ fysisk miljö uppmuntrar
volontärer att vara kreativa. Volontärer ska ha möjlighet att lära av varandra
och genom att arbeta i små grupper eller par under hela utbildningen
Inledande/avslutande rundor i början/slutet av varje avsnitt bör användas för att
sammanfatta vad man har gjort/förstått eller inte förstått.
Volontärer måste vara införstådda med att besökare har olika bakgrunder, ålder
och grad av utbildning. De kan också ha olika attityder inför och gentemot
lärande. Alla dessa särdrag bör respekteras och hanteras därefter. Därför bör
volontärer tränas i att inte döma besökaren, alltid fråga efter besökarnas åsikter
om föremål/tema/plats och be dem att relatera dem till sina liv.
Profilera besökarna innan du börjar
Detta kan göras antingen genom att ställa frågor som ”När besökte du senast ett
museum/en utställning?” osv. Man kan fråga direkt, eller helt enkelt ha en
konversation. Guidning bör utformas först efter man har svar på de frågor och
undringar som nämnts ovan. Besökarna ska känna att visningen är anpassad för
dem. Efter besöket kan besökarna få liknande frågor för att analysera vad de har
upplevt.

”Guidad tortyr”
Helst ska en grupp besökare inte överstiga 10-15 personer. Om en grupp är större
än så, kan en guidad tur kan bli ”guidad tortyr” – en grupp besökare som släpas
runt av en guide från en punkt till en annan.
Här är ett exempel på en fallstudie som inspiration – utbildningen av guider för den
12: e internationella Istanbulbiennalen! Först av allt ges en introduktion till den
sokratiska metoden. Denna metod är uppkallad efter den grekiske filosofen
Sokrates, som undervisade sina elever genom att ställa frågor som syftar till att
avslöja motsägelser i elevernas tankar och idéer - för att vägleda dem och
komma fram till en hållbar slutsats. Sedan ges gedigen information om ämnet,
till exempel biennalens historia, temat för årets biennal, och information om
biennalens kuratorer. Sedan förklaras betydelsen av olika guidade turer- beroende
på hur mycket tid man har, utbildningsnivå och intressenivå hos gruppen och
typ av grupp. Innan utbildningen avslutas bör guiden förstå relationen mellan
biennalen och kreativt tänkande. En av uppgifterna för guiden bör vara att
förklara tankarna bakom skapandet av konst i allmänhet. Slutligen, som en översikt
i slutet av träningspasset bör guiden presentera biennalen och konstnärerna i ljuset
av vad man har lärt sig i utbildningen.
Några tips för att ge råd till framtida guider:
Var alltid väl insatt i ämnet och interagera med besökarna, använd korta
och tydliga meningar, förstå din målgrupp innan du startar din rundtur, lär dig
gärna deras namn, var lugn och, om du gör något misstag: skratta åt det, ta
ögonkontakt med var och en innan du startar turen.
E-learning-idéer
En webquest kan vara användbar för utbildning av guider. Du kan be dina
deltagare att förbereda en webquest för att planera en guidad tur på ett museum
eller på en historisk plats. Försök att ta reda på hur du kan förena din professionella
bakgrund med din kompetens som guide. Titta på webbplatserna nedan som
exempel för att bekanta dig med guidning och volontärarbete, och skapa sedan
dina egna metoder för att guida.
http://www.chelseaphysicgarden.co.uk/Volunteering/VolunteerGuides.htm
http://www.ehow.com/how_2362586_be-museum-guide.html
En quiz om att vara en bra guide skulle vara mycket användbar, baserad på de
tips som anges ovan.
Om du arbetar med funktionshindrade personer behöver du tänka på deras
särskilda behov och sätt att lära. Det kan vara till hjälp om du ger dessa människor
uppdrag som är begränsade och lätta att utföra utifrån deras förutsättningar.

2. Introduktion till e-Learning,
ny teknik och webb 2.0
Introduktion
De nya teknikerna omfattar bland annat e-Learning, mobilt lärande, IKT för
människor med funktionsnedsättning, webbradio, spel och serious games, virtuellt
liv, Second Life, pod- och screencasting, digitala undersökningar och webb 2,0.
Vi kan ta en djupare titt på vad dessa tekniker står för och fundera på hur vi kan
använda dem i digitala utställningar och e-Learning för kulturinstitutioner.
Digitala utställningar används av arkiv, bibliotek och museer och allt mer av
turistochkulturarvsindustrin. Digitala utställningar kan visas online eller via konsoler i
en fysisk utställning eller på en kulturarvsplats. De kan variera från enkla skapelser
gjorda med ett vanligt content management system, eller så kan de vara mycket
dyra produktioner av engångskaraktär, till exempel kan du ha en digital utställning
placerad i en fysisk utställning i en mässhall och samma utställning kan samtidigt
ses på webben.
e-Learning kan delas in i två olika metoder: informell och formell. Till exempel
är det förmodligen fråga om informellt lärande varje gång du går in på nätet
och söker via Google, läser en tidning, surfar eller läser på Wikipedia. Formell
e-Learning brukar placeras i en mer strukturerad miljö, det kan vara ett virtuell
klassrum eller ett virtuellt laboratorium.
e-Learning kan vara en e-portfölj för att visa elevarbeten, och
onlinestudentpresentationer kan användas. e-Learning kan också innebära
virtuella världar, rapid e-Learning och mobilt lärande.
Många arkiv och museer använder i allt högre grad i e-Learning.
e-Learningpresentationer kan placeras online för att komplettera en fysisk eller
virtuell utställning. De är vanligtvis riktade till skolor eller yrkesutbildningar för att
leda till en fördjupad upplevelse av utställningen.
Mobilt lärande, eller m-learningteknik, gör det möjligt för eleven att få tillgång till
läromedel var som helst i världen, när som helst. Huvudprincipen för mobilt lärande
är att det är eleven som är rörlig och inte enheten. Om du har ditt klassrum på
webben kan du komma åt det, överallt i världen, när du vill. En mängd olika
enheter kan användas för m-learning, det kan vara din bärbara dator, men det
kan lika gärna vara en iPod, en mobiltelefon etc.
Virtuella världar blir mer och mer intressanta för museer och kulturarvsindustrin i
allmänhet. Detta är förmodligen där framtidens virtuella utställningar kommer att
finnas, en plats där du skapar en andra värld och där du faktiskt kan delta och
gå omkring i den världen. För närvarande används de i historiska rekreationer

främst på TV. Ta en titt på Discovery, History eller National Geographic Channel,
och du kommer att hitta många exempel på fotorealistiska virtuella världar och
rekonstruktioner av historiska miljöer och byggnader.
På en annan nivå finns virtuella världar där du kan interagera med den virtuella
världen. Här kan du experimentera, planera, lösa problem, förhandla, samarbeta,
träffa andra människor, utvärdera, lära av misstag och ta risker, vilket skapar
mycket starka lärande situationer.
En av de mest kända är kanske Second Life. Här kan du skapa en identitet, en
avatar, för dig själv och utforska den virtuella världen.
Inom en snar framtid kommer dessa virtuella världar att bli mer realistiska, och i
kulturarvs- eller museisituationen kan du skapa en virtuell värld av historiska miljöer:
det antika Rom, forntida Egypten, vikingatiden och du kommer att kunna delta i
ett virtuellt liv i den historiska miljön.
Arkiv, bibliotek och museer måste vara mycket medvetna om ökade
möjligheterna för personer med funktionshinder och här kan en digital utställning
vara mycket användbar. Om du har ett funktionshinder, behöver du inte rent
faktiskt besöka den fysiska platsen, arkivet eller museet kan erbjuda tjänsten för
handikappade människor på nätet. Synskadade kan bli guidade genom en
digital utställning genom read over-teknologi. Ett sätt på vilket vi kan använda
den senaste IKT-tekniken i digitala utställningar är att göra teckenspråk till ett av
språken i utställningen, genom ett program som Camtasia.
Internetradio
Internetradio (även kallad webbradio, nätradio, streamad radio eller e-radio) är
ljud som sänds via Internet. Detta kan vara mycket intressant för arkiv, bibliotek
och museer för att få användning för sina ibland mycket omfattande ljudarkiv. Ett
sätt skulle vara att göra en mycket intressant ljudutställning utan något alls visuellt
material, med hjälp av tekniker som vi använder för internetradio. Tänk dig att
skriva en utställning bara för ljud och lägga ut det som en radiosändning.
Internetradio är något annorlunda än vanlig radio. Internetradio är på sätt och
vis interaktivt. Lyssnaren kan inte bara bestämma när hon ska lyssna och var hon
ska lyssna, men hon kan också bestämma hur länge och i vilken ordning. Hon har
kontroll över strukturen för lyssnandet. Internetradions arkiv är visuellt, och lyssnaren
kan ha tillgång till och bygga sina egna. Det erbjuder en yta på vilken lyssnaren
kan titta på sätt och vis, radion.
Spel och Serious Games
Spelteknik används idag i vad som kallas Serious Games. Det gör det möjligt för
de studerande att uppleva simulerade situationer som annars skulle vara ganska
svåra att skapa. Här kan återigen arkiv, museer och kulturarvsinstitutioner använda

spelteknik för att skapa historiska miljöer och skapa spel runt en historisk situation.
Du skulle kunna placera dig virtuellt i slaget vid Hastings, i D-dagens landstigning
eller i vilken historisk situation du önskar, och på så sätt använda spelteknologi för
att undervisa i historia.
Spel kräver att studenten engagerar sig och vem som helst med små barn vet att
spel är mycket engagerande. Genom spel du kan möta en berömd kung eller
drottning eller andra personligheter från historien.
Digitala enkäter och rapporter kan användas för att till exempel mäta
besöksstatistiken för din utställning. Intendenter är alltid intresserade av vem som
besöker deras utställningar, varför de besöker den och ivilken ålder de är, allt i
syfte att planera för framtiden. Digitala enkäter och rapporter kan även användas
för att inhämta feedback och för marknadsundersökningar.
Podcast och screencast
Podcasting är en serie av digitala mediefiler, antingen ljud- eller visuella, som
släpps med jämna mellanrum, nästan som en tidskrift eller en tidning. Du kan
betala för att prenumerera på en podcast eller så är de gratis, och de skickas
till din bärbara dator, mobiltelefon eller iPod. Du kan lyssna på dem när du vill.
Dessa kan också vara intressanta att använda för arkiv, bibliotek och museer, där
historiska ljudband eller videoband kan finnas i en utställning och sedan laddas ner
till en mp3-spelare. Besökaren kan beställa en prenumeration och varje månad
eller vecka få en ny ljud-utställning eller visuell utställning.
En screencast, eller videoskärmbild, är en inspelning av allt du ser på skärmen, ofta
med en berättarröst. De kan användas på liknande sätt för podsändningar som
du kan ladda upp och ladda ner direkt till din laptop. Det finns goda möjligheter
för att göra kort, enkel information till en visuell eller virtuell utställning och sedan
skicka ut dem på internet.
Webb 2.0
Webb 2.0 förknippas med webbapplikationer som på något sätt är interaktiva.
Arkiv och museer, som är mycket interaktiva institutioner, skulle kunna ha mycket
nytta av Webb 2.0. Några exempel på Webb 2.0 skulle vara webbaserade
communities, Facebook, värdtjänster och webbapplikationer, webbplatser för
sociala nätverk, videodelningssajter, musikdelningssajter, wikis, bloggar, mashups
och folksonomier.
Några frågor om vad man kan göra med den nya tekniken:
Hur kan dessa nya tekniker införlivas i praktiken inom arkiv, bibliotek och museum?
Hur kan dessa tekniker införlivas i en digital utställning i allmänhet?

Öppen källkod kontra enskilda produktioner, länkar och fria resurser
Ur ett kulturarvsperspektiv är det sällsynt med vinstdrivande organisationer eller
med institutioner med stora budgetar. Ett arkiv, bibliotek eller museum kommer att
tvingas välja mellan öppen källkod eller skräddarsydda produktioner för digitala
utställningar och e-Learning.
Öppen källkod, vad är det? Öppen källkod är tillämpningar såsom ett content
management system, CMS, som utvecklats av företag och distribueras som
öppen källkod. Ett CMS är en webbapplikation för att skapa och hantera HTMLinnehåll. Öppen källkod är programvara vars kod delas på Internet. Normalt kostar
det inget att uppdatera och underhålla en Öppen källkod. Och de använder
en General Public License. En General Public License tillåter användare att
göra ändringar i den öppna källkoden utan att ge feedback till utvecklarnas
community. Förändringar för kommersiella ändamål och andra skäl är också
tillåtna. General Public License är även kallat GNU eller GPL.
Synlighet på Internet för arkiv, bibliotek och museer
Denna modul handlar om att göra din virtuella utställning/produktion synlig och
tillgänglig på Internet och även om att mäta besöksstatistik. Det första du behöver
göra med din virtuella utställning är att optimera den via de olika sökmotorerna på
Internet. Sökmotoroptimering, SEO, innebär att göra din webbplats sökbar via olika
sökmotorer på Internet. De viktigaste sökmotorerna är Google, Yahoo, Bing och
ask.com. Google har ungefär 78% av marknaden, Yahoo 7% och Bing ca 3%. Så
självklart vill du att din utställning går att hitta via Google.
Du behöver också en IP-adress, en Internet Protocol-adress.
Att mäta statistiken för webbsidetrafiken på antalet besökare till din utställning är
ett verktyg för att få en inblick i hur väl utställningen fungerar och vilka grupper
den når.
Du kommer att behöva ett domännamn för din utställning, en URL eller en
webbadress. Den kan vara länkad till din institutions hemsida, till exempel www.
museum.com/webexhibition, eller så kan det vara en viss domän som du har valt
för din utställning, www.webexhbition.com
Några tips när du väljer ett domännamn
•

Välj ett enkelt domännamn, ett namn som dina besökare kommer ihåg, 		
och inte alltför komplicerat eller långt.

•

Inkludera nyckelord i alla dina webbsidor, så din utställning är lätt att hitta 		
genom sök-motorer och träfflistor.

•

Sätt din www-adress på ditt tryckta material, fakturor, visitkort och brevpap
per så utställningen blir känd genom traditionella marknadsföringsmetoder.

Innan du publicerar rekommenderar vi att du studerar Googles riktlinjer för
webbasvariga. De kommer att hjälpa dig med synlighet på webben.
http://www.google.com/webmasters
Registrera dig på sökmotorer. Du kan registrera din utställning på Google och
Yahoo och därifrån visas automatiskt hur många besökare som har varit på din
utställning. Här är Google och Yahoo adresser för registrering:
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url
http://search.yahoo.com/info/submit.html
Det enklaste sättet att mäta besökare på din webbutställning är att använda
Google Analytics. Tjänsten ger dig statistik på trafiken på din webbplats och hur
effektiv evtuell marknadsföring har varit. Du kan registrera och läsa mer på denna
adress: http://www.google.com/analytics/
Följ upp och handla beronde på hur informationen ser ut. Om du får information
och feedback från virtuella besökare, följ upp den. Att mäta besökare är ett
effektivt verktyg för information om resultatet av, och feedback för, din utställning.
Denna typ av information är också viktig för att införliva feedbacken i din
kulturinstitution. Speciellt om du drivs av statliga eller regionala medel, kommer
myndigheterna som finansierar din institution att vilja veta vem som besöker din
fysiska utställning, och de är också intresserade av vem som besöker dina virtuella
utställningar.

3. Läroplan - översikt
TEMA

DAG 1 e-Learning för
kultur och
kulturarv

DAG 2 e-Learning för

studender med
särskilda behov

DAG 3 Konst och kultur

som ramverk för
studenter med
särskilda behov i
yrkesutbildning

DAG 4 Museum som

ett verktyg inom
yrkesutbildning

DAG 5 Att arbeta

med muntligtberättandemetoden

DAG 6 Innan du börjar!
Att använda
bibliotek i
yrkesutbildning
DAG 7 Yrkespraktik för
volontärguider

FM

EM

Grundläggande tips när
man använder eLearning
för yrkesstudenter med
särskilda behov.
En metod för hur
man använder
museer och gallerier
för yrkesutbildning
mot särskilda
utbildningsbehov.
Besök på ett tekniskt/
vetenskapligt museum
med pedagogiska
övningar och diskussion.
Besök på ett arkiv.
Presentation av muntligtberättande-metoden för
yrkesutbildare.
Vad kan folkbibliotek
erbjuda yrkesutbildning?

Tillgänglighet, copyright
och Interkulturella frågor.

Introduktion till SMILE-VETkursen.
Definitioner av arkiv,
bibliotek och museeer.

Vilka gratisresurser finns
på Internet? SMILE-VETs
Learning Network och
resurser.

Praktiska övningar i ett
konstmuseum eller galleri.

Besök på ett socialt eller
lokalhistoriskt museum
med pedagogiska
övningar och diskussion.
Att använda
intervjutekniken i
praktiken.
Besök på bibliotek och
praktiska övningar.

Föreläsning om utbildning Summering och
av volontärguider.
utvärdering av kursen.

To access the SMILE-VET e-Learning hub and
information about the training course for teachers,
please visit www.smile-vet.eu

Click here to download or read the SMILE-VET
publication of best practice examples.

