Förord

Idag är termer som “digital” och “virtuell” synonyma med framgång, förenklad
tillgång till information, demokratisering av kunskap och en nästan ungdomlig
attraktivitet. Projekt som använder virtuell teknologi inom det digitala området
överskrider geografiska gränser och bereder väg för tillgång till information som
annars skulle vara hårt bevakad och svåråtkomlig i arkiv och museer. Samma
teknologi ger människor utan högre specialiserade färdigheter tillgång till historisk
information. Idealiskt för ett Erasmus+-projekt för vuxenutbildning.
Det europeiska projektet VIRAL – ”Virtual Archive Learning” går ännu ett steg
längre. Genom att använda gratis programvara och enheter med låg kostnad, blir
virtuell teknologi överkomlig i pris för många små och medelstora arkiv, bibliotek
och museer. Didaktiska verktyg, exempel på god praxis och träningskurser ger
experter och vuxentränare möjligheter att använda de här teknikerna effektivt.
Därför kan existerande mänsklig kunskap användas, möjligheter skapas och nya
färdigheter förvärvas.
Genom att fokusera på det industriella arvet kan breda lager av samhället
inkluderas. Personliga erfarenheter, familjemedlemmars eller grannars berättelser
och närvaron av tidigare och nutida industriella områden nära den personliga
miljön borde kunna fascinera och sporra människor som annars inte skulle nås av
traditionellt undervisningsarbete.
Det här projektet har utvecklats av sju
partners från sex olika länder, nämligen;
Coventry Universitet (Storbritannien),
Stadsarkivet i Wuppertal (Tyskland),
Slavoniens muséum (Kroatien), Museum
Fábrica Grande (Portugal), E-Learning Studios
(Storbritannien), Elderberry AB (Sverige) och
Stadsarkivet i Dornbirn (Österrike).
Alla partners har med sin historiska kunskap,
sin pedagogiska expertis och sin teknologiska
kompetens genom sitt engagemang bidragit
till ett lyckat projekt.

Werner Matt
Projektkoordinator
Stadsarkivet, Dornbirn, Österrike
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ViRAL-projektet 2018-1-AT01-KA204-039209 har finansierats med stöd från
Europeiska kommissionen. Detta dokument återspeglar endast
författarens egna åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för
någon användning som kan göras av denna information.
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Introduktion
Denna guide är avsedd att ge dig en översikt över hur du kan använda och
förverkliga VIRAL-handboken inom yrkesutövning och vuxenutbildning.
VIRAL-projektets kontext är hur man kan utforska och dokumentera det
industriella arvet i lokalsamhället.
VIRAL syftar till att erbjuda färdigheter och kompetensutveckling för
vuxna i nya nyckelkompetenser och samtidigt förse vuxenutbildare och
yrkesverksamma inom kulturarvet med verktyg för insamlande och
arkiverande av material.
Resurserna i denna handbok kan användas för att stöda övergången mellan
teori och praktik och ge inspiration genom följande områden:

Pedagogiska uppsatser:
Ger idéer kring övergången mellan teori och praktik, inklusive en
statusuppdatering av undervisningen i muséer. Interaktiva referenser ger dig
möjligheten att ta del av mer information under din fritid.

Fallstudier:
Dessa ger exempel från ”verkliga livet” och visar på vad deltagarna har
uppnått i sina egna länder för att ge dig inspiration i din egen kreativa
process.

Terminologi

En översikt över specifika nyckelord som har använts genomgående i den
interaktiva handboken med en detaljerad och skräddarsydd definition som
stöd.
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Användning av Virtual Reality för arkivinlärning
Inom ViRAL-utbildningen skapas ett virtual reality-scenario som följer ett
digitalt spår genom staden Dornbirns industriella förflutna. Virtual Reality (VR)
är en konstgjord miljö skapad av en dator, som kan simulera en verklig eller
tänkt miljö, inklusive bild och ljud, som vanligtvis upplevs genom ett headset
eller specialglasögon. Med dessa omslutande bilder och ljud känner många
människor sig insjunkna i denna digitala värld, som om de verkligen vore
närvarande.
I detta fall kommer en resa genom
staden, ledd av en berättare, att visa
användaren vissa delar av Dornbirns
historia. Detta kan vara en fabrik, en
verkstad eller något annat kulturarv.
När du så praktiskt taget reser genom
Dornbirn kommer berättaren att
berätta historien och andra digitala
Spöket berättar med hjälp av bilder från
föremål kommer att användas för att
berättelsen.
illustrera denna historia, till exempel
när en ingenjör berättar sin historia
visas ett galleri med bilder som visar de produkter som tillverkats i fabriken
som fanns i den delen av staden. När VR-stigen går till en verkstad, kommer
berättaren att prata om arbets- och livsvillkor på den tiden.
Det finns en växande mängd bevis för att VR och virtuella miljöer kan ha en
"positiv inverkan på elevernas prestanda" (Merchant et al. 2014) Dornbirn VR
kan användas som ett lärande verktyg inom utbildningen för att visa hur visuella
hjälpmedel som dokument , fotografier, kartor och video kan användas
för att sammanställa en berättelse. Denna kombinerar elementen på
ett sådant sätt att den ger berättelsen liv för att skapa intresse hos
tittaren / publiken och för att göra arkivlärandet till en mer meningsfull
upplevelse.

ViRAL-metodiken fokuserar på användning av VRproduktioner av postindustriella platser för att utveckla
nyckelkompetenser hos lågutbildade vuxna.
Merchant, Z., Goetz, E.T., Cifuentes, L., Keeney-Kennicutt, W., and Davis, T.J. (2014)
‘Effectiveness of Virtual Reality-Based Instruction on Students’ Learning Outcomes in
K-12 and Higher Education: A Meta-Analysis’. Computers & Education 70, 29–40
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Målgrupperna
I en före detta industristad, som blivit påverkad av en strukturomvandling, finns
det ett stort behov av kontinuerlig utbildning. De post-industriella landskapen har
efterlämnat ett rikt kulturellt arv. Den materiella och immateriella kulturen av det
industriella arvet kan användas som en utbildningsresurs för vuxna. Detta görs
bäst genom att öka kunskapen om den industriella kulturens skatter – fabrikshallar,
maskiner, fabriksarbetarnas historier, etc. – och det tillhörande arkivmaterialet,
insamlandet, bevarandet och redigeringen av dokumenten och lärarnas och
handledarnas förmåga.

På det här sättet kan man nå olika mål:

Anpassa berättelsen till nutiden:

Minska känslan av anonymitet:

Mottagaren blir medveten om hur
människor formats av sin omgivning
och, omvänt, hur de har skapat den
omgivningen. Man ser en möjlighet
till förändring, man utvecklar en vilja
till förändring.

Bristen på lokalisering och rotning
hos invånare i moderna städer kan
minskas till förmån för medvetenhet
om traditionen. Att hantera denna
tradition kan reducera vilsenheten i
en storstadsanonymitet.

Kulturarbetaren:
Genom studiet av industriell kultur
breddas definitionen av kultur, som
ofta reducerats till ”finkultur”. För
första gången väcks det för många
människor en känsla av att de också
är en ”kulturbärare” och rentav en
”kulturarbetare”.
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Ny teknologi:
Att presentera historiska platser
och material genom användningen
av avancerad teknologi stimulerar
fantasin med fullständigt nya
perspektiv på historien, och, å
andra sidan, ett uppskattande av
ny teknologi som annars kunde
verka rätt främmande och därför
skrämmande.

Det är viktigt att direkt identifiera potentiella målgrupper som kan dra nytta av
arbete med kulturellt arv för sin yrkesutbildning. De innefattar:

Vuxenutbildare
som vill
vidarebefordra
kunskap om ett
industriellt arv
till personer
med speciella
utbildningsbehov

Lärare och vuxenutbildare som
vill utveckla sin
undervisningsförmåga inom
området för kulturarv

1 2

Tidigare arbetare på de
gamla industrierna som har
kommit på efterkälken på grund
av strukturomvandlingar och
nu konfronteras
med arbetslivets digitala och
teknologiska
realiteter, för att
kunna utnyttja
den kunskap om
industriellt arv
de har.
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Yrkesmänniskor
från kulturinstitutioner som ömmar för industriellt arv, men som
borde förbättra
sina metoder
inom yrkesutbildning och -träning
för att bättre
kunna erbjuda
sina utrymmen
som en plats för
lärande utanför
skolans väggar.

4

Immigranter, som
kan få tillgång till
arbetsmarknaden
och identifiera
sig med regionen
genom att lära
sig nya tekniker
rörande historiska och industriella kulturella
resurser.
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Det finns ett antal institutioner för yrkesutbildning och yrkesträning med målgrupper
som direkt kan kontaktas. Även institutioner som tar hand om socialt missgynnade
personer liksom universitet, museer och mediacenter borde involveras, liksom ett
nätverkande inom projektet för att nå fler målgrupper.
En målgrupp kan utveckla nya färdigheter och kompetenser ur den pedagogiska
resursen, det post-industriella arvet, genom ett hållbart bruk av ett skräddarsytt
läroprogram. Frågor som är allmänt mer benägna att uppstå i en målgrupp behöver
identifieras och tonas ner, målen sätts upp för en särskild grupp. Man måste
hitta en approach, ett sätt för effektivt lärande genom aktivering av metoder för
yrkesutbildning inom industriell kultur.
Kulturellt arv ger ett betydande bidrag till utbildning, ekonomi och samhälle. Därför är
det viktigt att inte fokusera undervisning och träningsprogram kring post-industriellt
arv baserat på personer på en traditionell högre utbildningsnivå, utan också använda
dem specifikt på behov som särskilda målgrupper har. Det är klokt att kombinera
specialdesignade program kring industriell kultur med olika vetenskapsgrenar som
pedagogik, business, teknologi, etc... och som en möjlighet för ny förförståelse för
och användande av bättre karriärs- och utbildningsmöjligheter och social förmåga.

Thorsten Dette,
The City Archives of Wuppertal, Germany
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Att föra det förflutna in i framtiden:
En modell för immersiva arvsarkiv
Jacqueline Cawston, Postdigital Cultures Research Centre
Coventry University, UK
Det finns många exempel på utmärkt digitalt arv där man använt ny teknologi
som virtual och augmented reality: The British Museum, MoMA i New York, The
National Museum of Natural History i Paris, och Nationalmuseum i Finland, för
att nämna några exempel. Men hur gör mindre kulturarvsorganisationer utan
stora resurser för lyckas skapa ett utrymme för immersiva digitala arv?
Denna uppsats visar en modell, som utvecklats under sex år av utarbetande av
digitala arvprojekt, och kan användas som mall för hur kulturella organisationer
kan utveckla sina egna digitala utställningar.
Själva modellen var påverkad av flera konstruktivister (Piaget 1976, Fosnot
2013) och konnektivister (Siemens 2005) som fokuserar på byggande av
kunskap genom föremål som är påtagliga och delbara, skapande av en
mening som är formad av erfarenheter och ansluten inom gemenskaper.
Utvecklingspsykologen Lev Vygotskij <1> ansåg att tillträde till kultur var en stor
faktor i den kognitiva utvecklingen och att sociala element var avgörande för
inlärningsprocessen.
Vygotskij fokuserade på sambanden mellan människor och den sociokulturella
kontext inom vilken de agerar och interagerar i delad erfarenhet (Vygotskij
1997). Han hänvisade specifikt till att kunskap och inlärning blir överförda av
”en person som redan kan mer” (MKO) som alltså har en bättre förståelse eller
en högre nivå av förmåga än den som lär sig med tanke på en särskild uppgift,
process eller begrepp. Normalt kunde man tänka sig en sådan person i form
av en lärare, men i det här fallet kunde MKO vara de digitala plattformar som
erbjuder informationen jämsides med en peer-to-peer-överföring av kunskap.

<1>Lev Vygotskij 1896 -1934 född i Ryssland, var en pedagogisk teoretiker och psykolog som utvecklade ett sociokulturellt perspektiv på lärande baserat på kognitiv utveckling.
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Som synes har modellen fem sammanlänkade faser, det viktigaste är det
samhällsengagemang som genomsyrar dem. Först måste du digitalisera din
information (text, rapporter, bilder) och då materialet är digitaliserat kommer
vi till ”än sen då!”-delen av proceduren, min åsikt är den, att det inte är
någon mening med att skapa ett vackert arkiv om ingen ser det. Det digitala
gränssnittet här kan vara en enkel databas och ett söksystem, men jag har märkt
att den innovativa teknologin kan vara skillnaden mellan en blick och ett verkligt
engagemang i arkivet. <2>
Några av de applikationer jag tidigare använt har utnyttjat teknologi som
geopositionerade markörer för att dra arkiverat arv till din mobil i en lämplig
fysisk position. Jag har också använt digital bildmosaik, som ger användaren
möjlighet att zooma in ett mönster av slumpmässiga dokument som avslöjar en
överraskningsgömma av innehåll från arkivet, tillhandahållande slumpartade
och underbara fynd av oupptäckta arvdokument.
Det jag förespråkar i den andra fasen av modellen är användandet av ny
spännande immersiv teknik för att föra det förflutna in i framtiden. Immersiv
betyder i det här sammanget att bli uppslukad, djupt omsluten, så att
användaren känner sig fullständigt involverad. Immersiv teknik innefattar:
Virtual reality (VR), augmented reality (AR) och 360 video (360). Augmented
reality definieras som lagrandet av digitala bilder av den riktiga världen i en
surfplatta eller mobiltelefon, ett gott exempel är Lanchesters interaktiva arkiv
där en visuell trigger är aktiverad på en digital enhet med Frederick Lanchesters
<2> Engagemang betyder här att användarens attraktion till mediet och försjunker i innehållet
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sketch av ett segelflygplan
som blir verklighet och flyger omkring i rummet, men ändå inne i surfplattan
eller mobilen.
Fastän immersiv teknologi är relativt ny, finns det en mängd bevis som stöder
teorin om att digitala spel, AR och VR skapar en effektiv inlärning, samt som
kul, motiverande och engagerande (Chen och Wang 2017). Tro inte att VR bara
är för yngre människor, när vi förevisade flera digitala tekniker för vår grupp
bestående av mogna vuxna, blev VR en klar favorit.
I fas tre är gemenskapen central för modellen och borde involveras i varje steg.
Emellertid är samlingar ofta digitaliserade först, och när de görs tillgängliga så
vädjar de till olika gruppers intresse, vilket leder till att dessa vill omorganisera
arkivinnehållet enligt sina behov och resurser. Engagemang i andan av
deltagande formgivning (Simon 2010) borde få ett centralt fokus, i stället
för leda deltagarna i en förutbestämd riktning, så att utställningarna kan bli
omformade av samfundet och på så sätt kan tillåta flera olika skräddarsydda
versioner för början till slut.
Vilket leder oss till vikten av utrymme och plats i faserna fyra och fem.
Samlingens fysiska ”hem” har ofta en alldeles speciell plats i hjärtat på
lokalsamhället, älskat av de regelbundna besökarna, men hur når vi de
människor som i allmänhet inte besöker museer eller dylika platser? Svaret
är digital teknologi, som har många fördelar. Visserligen kan man då inte gå
närmare och röra vid föremålen, men detta är annars också svårt då man har
att göra med pappersbaserade arkiv som innehåller objekt som rapporter,
anteckningar och teckningar, såsom i Lanchesters interaktiva arkiv.
Faksimiler, som exempelvis ritningar placerade i utdragslådor, kan ge besökaren
en viss uppfattning av samlingarna, men här kan immersiv teknik som AR och
digitala spel spela en stor roll då den taktila hanteringen av objekt ersätts
med mobiltelefoner och surfplattor. Innehållet levandegörs genom bärbar och
omkonfigurerbar teknologi. Jag tror, att den största nyttoeffekten med en popup utställning, är att den ger karaktär åt samhällskänslan, ofta långt ifrån själva
institutionen. Då får även de som inte har tillfälle eller resurser en möjlighet att
engagera sig i saken.
Den pop-up uppsökande fasen blev alltmer viktig för modellen när vi i
Mandela27-projektet använde en flexibel Gör-det-själv-version av Nelson
Mandels fängelsecell på Robben Islands muséum som en krok att hänga de
digitala grejerna på:
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Ett seriöst spel, en fotoshow och 360 videos. Denna installation omskapades
av grupperna i olika versioner av trä, metall, kartong och till och med i
uppmärkta sektioner på golvet för att föra ut museet ur institutionen, mest
anmärkningsvärt ut till kåkstäderna i Sydafrika.
Kuratorer och utbildare håller på att utforska hur den digitala immersiva
teknologin, som finns tillgänglig, kunde överföras via headsets eller mobiler och
surfplattor till en multisensorisk värld. För närvarande kan VR-applikationer
utvecklade av experter skapa en semi-realistisk immersiv värld. Men det här
förändras. Med utvecklingen av nya kameror, utrustning och programvara,
kommer VR att snabbt bli prisvärd och användarvänlig, även för dem som har
begränsad teknisk kunskap. AR och 306, å andra sidan, är både tillgängliga och
prisvärda redan nu.
I VIRAL-projektet kommer vi att utforska billiga, överförbara, effektiva metoder
för att skapa en liknande känsla av immersion för att levandegöra arvsamlingar.
Jag ser fram emot alla de olika versionerna av digitalt arv som kommer att
skapas av den mångfald av gemenskaper vi har inom projektet, nu och i
framtiden.

Källor:
Chen, Y.-H. och Wang, C.-H. (2017) ‘Learner Presence, Perception, and Learning Achievements in Augmented–Reality–
Mediated Learning Environments’. Interactive Learning Environments 0 (0), 1–14
Fosnot, C.T. (2013) Constructivism: Theory, Perspectives, and Practice. Andra upplagan. Teachers College Press
Piaget, J. (1976) ‘Piaget’s Theory’. I Piaget and His School [online] Springer Study Edition. Springer, Berlin, Heidelberg,
11–23. <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-46323-5_2> [4 juni 2018]
Siemens, G. (2005) ‘Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age’. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning [online] 2 (1). <http://er.dut.ac.za/handle/123456789/69> [2 januari 2018]
Simon, N. (2010) The Participatory Museum. Museum 2.0
Vygotskij, L.S. (1997) The Collected Works of L. S. Vygotskij: Problems of the Theory and History of Psychology. Rev
Edn. US: Springer Science & Business Media
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”Flexibla pop-up installationer är ett bra sätt att
föra ut arvet ur en institution och ut i samhället.”
- Jacqueline Cawston
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Att locka unga vuxna till arkiv och
museer
David Powell, Managing Director, Elderberry, Sweden
Samhällsrollen förändras för många arkiv och museer. De blir socialt ansvariga
kulturella institutioner öppna för granskning, besökar-centrerade och intresserade av
mötet med publiken och nå ut till nya målgrupper. Arkiv och museer blomstrar i tider
av virtuell verklighet, som pålitliga leverantörer av högkvalitativ information i motsats
till disinformation och falska nyheter. Men det här är en paradox. Den grupp som är
minst sannolik att besöka ett arkiv eller ett muséum, men som kanske skulle behöva
besöket mest, är unga vuxna i åldern mellan 18 och 24. Just den gruppen är den som
mest använder teknologi som VR, AR och 360 video. Hur kan vi uppmuntra unga
vuxna att uppskatta båda formerna av medium?
Internet, AR, VR och annan digital media kommer inte att ersätta rent fysiska besök
i arkiv och museer. De flesta undersökningar har visat att digital media och besök
kompletterar varandra och inte konkurrerar med varandra. Många institutioner har
frågat sig: ”Om besökare kan få tillgång till våra samlingar genom digital media –
kommer de då kommer personligen till oss?” Teknologi såsom VR kommer inte att
kunna ersätta ett personligt besök, som är ämnat att njuta av eller undersöka en
artefakt. Ny teknologi kan lyfta ett sådant besök och ge det sammanhang. Då virtuella
erfarenheter blir alltmer vanliga, kommer äkthet och möjligheterna att närma sig en
artefakt att bli än mer uppskattade. Undersökningar har visat, att om besökare kan
uppleva en artefakt digitalt innan själva besöket, så är sannolikheten större att de
faktiskt gör ett besök. Låt oss klargöra en sak – ingenting kan ersätta känslan i ett
direkt besök där man kan känna närheten med en historisk artefakt.
Digitala produktioner av spel och annan media har blivit populära hos unga vuxna.
Simulationer – immersiva spel-lika miljöer, interaktioner med digitala ”människor” är
realiteter idag i personliga, yrkesmässiga och generella sammanhang för många unga
vuxna. Samtidigt erbjuds besökarna virtuella/augmenterade upplevelser av historiska/
kulturella händelser och miljöer idag även av de fattigaste arkiven och museerna.
Framtida besökares tankesätt kommer att påverkas av hur de exponeras för sådan
teknologi. Dagens arkiv och museer, till exempel, omfattar utställningar som är tungt
beroende av texter placerade i kronologisk ordning. Forsningar visar att endast 10 %
av sådana texter någonsin blir lästa. Den unga vuxna kommer att ha mer erfarenhet
av visuell information och en önskan att skapa sig och påverka sin egen upplevelse.
Arkiv och museer kan få svårigheter med att tävla med denna nivå av kompetens
och erfarenhet och kommer att vara tvungna att engagera unga vuxna i sin framtida
planering.
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Teknologiska beslut som görs idag kommer att behöva inkludera partnerskap med
unga vuxna och unga företag. Arkiv och museer måste lära sig av tidigare ”digitala
misstag”, exempelvis att undvika anpassade digitala produkter som databaser.
Nyckelorden är standardisering, samverkan och partnerskap. Digital teknologi kräver
de bästa mänskliga tillgångarna. Erfarenheten har visat oss att digital teknologi inte
bara kommer att öka i komplexitet, utan även samtidigt kommer att bli billigare och
mer tillgänglig. Det finns inte längre utrymme för anställda eller frivilliga som vägrar
att befatta sig med den teknologiska utvecklingen.
Det ligger i arkivens och museernas intresse att framgångsrikt engagera en ung
vuxen publik. Internationellt har många institutioner försökt nå denna målgrupp. För
att framgångsrikt nå unga vuxna, måste institutionerna lägga fram sina behov och
önskemål samtidigt som de analyserar sådant som hindrar unga vuxna från att besöka
och utnyttja dessa institutioner. Nyckelhinder kan identifieras och dessa inkluderar
den stereotypiska uppfattningen unga vuxna kan ha om dessa institutioner som
varande irrelevanta för deras intressen, identitet, behov och önskemål. Kostnaden för
ett besök bör också tas i beaktande. Med uppkomsten av internet, social media och
digitalt spelande, har sättet som unga vuxna hanterar information på förändrats. De
kräver alternativ och möjligheten att själva forma sin egen upplevelse. Den digitala
miljön bjuder in människor till att vara sociala och lära/dela idéer med en grupp av
likasinnade personer.
De kan ifrågasätta, de vill testa sin förmåga, dela, jämföra, samverka och skapa
tillsammans, inte bara läsa och gå genom. De vill tackla samtida och framtida frågor,
medan företeelser i arkiv och museer är
knutna till det förflutna.
Den här graden av interaktion finns
inte alltid i arkiv och museer. Det mest
interaktiva i arkiv och museer riktas
vanligtvis till barnen, och passar därför
inte åldersgruppen unga vuxna. Minnet
av påtvingade skolbesök till arkiv och
museer, att vara tvungen att fylla i tråkiga
arbetsblad och inte ha möjlighet att
följa sitt eget intresse, kommer på ett
avgörande sätt att inverka på valet att
besöka ett arkiv senare i livet. Unga vuxna
förknippar arkiv och museer med formell
undervisning, inte informellt lärande och
lustfylldhet. Arkiven och museerna måste
hitta ett sätt att framstå som mindre
formella institutioner, och mycket mer
som en avslappnad, informell plats för
socialt lärande. Användning av digital
media för att locka unga vuxna kan vara
ett steg i rätt riktning.
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Hur kan vi locka unga vuxna genom engagemang i digital media?
Pop-up, mobila arkiv och museer samt utställningar utomhus på oväntade platser är
en möjlighet <4> Pompidou Center har en pop-up där saker från samlingarna visas
i tält i en förstad till Paris med en uppställning som påminner om en cirkus – lätt,
flexibelt, billigt och festligt.
Arkiven och museerna i London har rekryterat unga människor i åldern 16-21 for
att bilda “The Junction Youth Panel”, som fungerar som konsulter och jobbar med
museerna och arkiven för att göra projekt, utställningar och event lockande för unga
människor. Dessa begrepp har blivit ”marknadsförda” av olika former av social media
som Facebook och Twitter som erbjuder länkar online.
Mobilformatet visar arkiven och museerna på ett nytt och spännande sätt. Idén är en
underground, ung, vild och speciell grej.

Motiv för besök på arkiv och museer för unga
vuxna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppleva någonting intressant och annorlunda
Ett specifikt intresse, ett seminarium eller en lokal konstnär
Öppet under kvällstid
Erkänt som en social samlingsplats
För att umgås med andra och interagera
Marknadsförts på social media
Live program för populärkultur; musik, bildkonst etc.
Återskapande av historiska händelser
Ett tillfälle att slå sig ner och reflektera och observera omgivningen
Ett tillfälle att delta och interagera i utställningar
Att njuta av föreläsningar hållna av experter inom ett specifikt område

Forskning har visat att unga vuxna nog upplever innehållet i arkiv och museer som
intressant. Emellertid ligger de främsta problemen i att få de unga vuxna att besöka
arkiv och museer samt att göra miljön relevant för deras sociala behov. När väl arkiv
och museer accepterat och anpassat sig till de unga vuxnas sociala behov, kan de
framstå i annat sken; inte längre som gamla, tråkiga, dammiga institutioner, utan
istället som fascinerande destinationer med en brett accepterad målsättning.
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<4> Stödjer interaktiva länkar: Mandela 27 / Grandmas Story
<5> Anderson, D., Horlock, N., Jackson, T., Testing the Water: Young people
and galleries, Liverpool University Press, Liverpool, 2000. Bartlett, A. & Kelly, L.
Youth audiences: Research summary, Australian Archives and museum.
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Ut ur och in i arkiv:
Museer som använder virtuell teknik
Werner Matt, Stadsarkivet, Dornbirn, Österrike
Arkiv innehåller skrivna texter. Dessa ofta handskrivna texter består av filer,
brev, förordningar, dokument, ritningar etc. Alla dessa berättar för oss om
processer, som är viktiga för en kommun, ett företag eller en förening, ska
fungera. Ett museum innehåller objekt som samlats in för att bevara minnet
av platser, händelser eller aktiviteter. Låt oss ta en vävstol visad i ett museum
som exempel. I ett arkiv kan vi ta reda på vem som gjort den, när och varför
den är gjord och vad den kostat. Vi kan även få reda på vilka företag som köpte
modellen och vad de tillverkade med den. Vi kan få kunskap om levnads- och
arbetsvillkoren för arbetskraften liksom för ägarna. I stort sett kan man hitta
vilka intressanta historier som helst i arkiven och bland de fina föremålen i
museerna.
Arkiven erbjuder ett överflöd av dokument. Historiker och arkivarier skapar
olika historier med hjälp av denna kolossala mängd av information. Dessa
berättelser når ut till allmänheten genom böcker, utställningar och tal.
Duktiga föreläsare behövs för att få ut en berättelse till bredast möjliga publik.
Vanligen riktar sig arkiven till en specialiserad, välutbildad publik, detta gäller
även för museer och bibliotek. VIRAL syftar till att skapa artificiella föremål
genom användandet av teknologi såsom AR, VR och 360 videor. Sådana digitala
förankringspunkter, som kan besökas när som helst och varifrån som helst,
skapar massor av nya utbildningsmöjligheter, speciellt för små arkiv.
Sådana befolkningsgrupper, som annars aldrig skulle kunna tänka sig att
besöka ett arkiv eller som knappt orkar följa en linjärt berättad historia, kan bli
begeistrade över att göra ett virtuellt besök.
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Museerna står inför en fullständigt motsatt situation. Om museet är en del av
en historisk helhet, måste historien ofta ge plats åt en samtida presentation. En
gammal monteringshall är inte använd för att bygga maskiner längre, men för
att presentera specifika objekt och information åt besökarna. En arbetsplats blir
en kulturell plats. Samma saker som nämnts ovan gäller. Med VIRAL-projektets
redskap kan artificiella miljöer skapas som tillåter mindre institutioner att bjuda
in intresserade människor till sina virtuella rum. Givetvis gäller detta även för en
museisamling. Virtuell teknik öppnar alltid upp
depots to the public, without the need of creating viewing depots through
expensive modifications.

Abstich Kupolofen
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dörrar åt publiken, utan behov att skapa visningsutrymmen med kostsamma
lösningar.
Vår virtuella vävstol – för att följa vårt första exempel – eller våra virtuella
lokaler, eller till och med vår erfarenhet av en vävmaskin, tillåter många historier
att bli berättade utan svårighet. Välgjorda produktioner förser användaren
med alternativ. Om jag är intresserad av ägarens liv, den genialiska ingenjören,
arbetsförhållandena vid vävstolen, så kan jag besöka det virtuella rummet. Men
under en föreläsning måste jag höra på allt. I den digitala världen kan jag välja
ett önskat ämne och sedan komma tillbaka och lyssna på någonting annat.
Kanske jag som besökare kan skapa mig egen virtuella utställning av dokument
och samlingsobjekt och rentav lägga till min egen text. Det blir ett fullständigt
annorlunda besök på ett arkiv eller ett museum; det blir en fullständigt
annorlunda möjlighet till lärande.
För att ge små och medelstora institutioner sådana här möjligheter, är det
nödvändigt att använda billig och lättanvänd programvara. Det krävs också väl
valda exempel samt träningskurser för att skapa en berättande struktur, liksom
även rätt ämne, längd och upplägg för den önskade målgruppspubliken.
Det här är orsaken till att industriellt arv har valts som temaområde. Här
har det största antalet människor varit involverade, men deras arbete har
försvunnit eller förändrats i samband med varje strukturomvandling. Medan
slott och herrgårdar, hus villor i städerna, har varit varje stads stolthet, har
industriområdena oupphörligt förändrats, anpassat sig – eller rivits. Det
industriella arvet har påverkat många människor, men det bleknar långsamt bort
– projektet vill ge någonting tillbaka till det.
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Samtidigt tilltalar det människor som är svåra att nå via arkivens och museernas
klassiska undervisningsprogram.
Dock är denna artikel inte bara en fråga om ”ut ur”, utan också om ”in i”.
Digitala format ger användaren en möjlighet att spela en aktiv roll. Deras eget
arbete, familj och konsumtionserfarenheter tillåter många att delta i sådana
projekt eller lär dem att vara en del av en sådan process. F.d. arbetare ställer
olika slags frågor än den som varit arbetslös. Unga personer ser saker ur sitt
eget perspektiv. Frågor kring migration, kön och klass är, givetvis, de viktigaste
frågorna gällande industriarbete. Alla av dem kan förberedas via preparerade
uppgifter (quests) eller valda exempel för olika grupper. Med det här förberedda
och aktiva deltagandet, kan nya färdigheter och kompetenser tillägnas.
Arkiv och museer måste säkerställa att dessa historier, rapporter, forskningsrön
och förklaringar hittar vägen tillbaka till sina samlingar. Detta är ett medfött
bihang till de arkivdokument som skapats av produktions- och profitkrafterna
och till de museisamlingar som skapats av aristokraterna och borgarskapet. Det
är för en stor del av befolkningen ett viktigt, demokratiskt öppnande av vad som
verkar vara en ointaglig fästning i form av formella och officiella institutioner.
Lärande åstadkoms genom nedbrytande av hinder i form av läsorienterade arkiv
och klassiska museer, genom aktivt och tolkande deltagande och genom utbyte
av information. En dröm man länge haft blir sann, arkiv, museer och bibliotek
öppnar upp, läraren lär av studenten.
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Fallstudier
Inbäddat i hjärtat av Universitetsbiblioteket i Coventry finns ett litet muséum som
berättar historien om Frederick Lanchesters, född 1868, liv och arbete. Han var en
utmärkt ingenjör och ett universalgeni. Mest noterbart är att han uppfann den första
bensindrivna bilen i Storbritannien 1895, han erhöll över 200 patent för sina alster
och uppfinningar, de flesta av dem används fortfarande idag.
Lanchesters arkiv var en gåva till Coventry Universitet och 2016, med stöd från
the Heritage Lottery Fund och Coventry Universitet, började arbetet med att göra
arkivet tillgängligt för allmänheten. Anteckningarna, dokumenten och ritningarna blev
digitaliserade och härbärgerade på ett unikt, publikt ställe i Lanchesters bibliotek.
Till glädje för såväl ung som gammal finns på samma ställe även halvan av en
riktig Lanchesterbil med fungerande strålkastare, blinkers, ratt och till och med ett
signalhorn!
Man lade tidigt märke till att många människor kunde bli avskräckta från att besöka
ett sådant ställe i en universitetsbyggnad och att ett program för att få ut museet ur
institutionen skulle vara viktigt. En annan fråga gällde bristen på taktila tillgångar,
därför var vi tvungna att ändra alla arkivets visuella element genom ny teknologi
såsom AR och VR. En uppsättning digitala anordningar innehållande fyra digitala
spel och tolv AR-upplevelser utvecklades för att berätta historier kring ritningar och
dokument. Avgörande var att dessa digitala grejer kunde tas ut ur utrymmet och
användas mer allmänt genom pop-up utställningar.
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Personalen upptäckte att det finns
flera kopplingar mellan lokalsamhället
och namnet Lanchester, som
ofta delades med coventryborna;
insamlande av dessa minnen för att
göra dem mer tillgängliga hjälper att
göra historien om Lanchester mer
närvarande och personlig.

Betydelsen av AR och interaktiva inslag
En viktig målsättning med projektet kring Lanchesters interaktiva arkiv, var att
förmedla de innovativa och visionära kvaliteterna i Frederick Lanchesters arbete till
en publik som annars i allmänhet inte besöker museer.
Spelen i utställningen är inte bara vackra animationer, utan de förklarar även fysiken bakom Lanchesters uppfinningar och låter användaren experimentera med olika
aspekter av ingenjörskonst inom fordons- och flygtekniken på ett roligt och engagerande sätt. Till exempel: Förutom att läsa om principerna för bilfordonsteknik
beskriven i Frederick Lanchesters arbeten, kan användarna delta och själva se genom
att digitalt lägga i rätt växel eller trycka på bromsen i ett digitalt spel för att köra den
animerade bilen.

De bästa tipsen:
1. Personalen på Lanchesters interaktiva arkiv och utvecklat ett nära samarbete med
lärare och kan på så sätt säkerställa att studiebesöken sammanfaller med rätt tema i
den brittiska nationella läroplanen.

2. Lanchester interaktiva arkiv erbjuder en värdefull resurs för studenter intresserade
av: arv, arkiv, vetenskap, teknik, ingenjörskap, forskning, historia.

3. När man gör en pop-up happening, är användningen av fotokopierade printar från
AR-fotografierna ett billigt och lätt sätt att engagera publiken.

För mer information och för att upptäcka platsen online, besök
Lanchester arkivets hemsida Klicka här.
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Kroatiska storheter
Applikationen Croatian Greats (Kroatiska storheter) använder AR och
3D-animation för att återuppliva kroatiska sedlar på ett roligt och lärorikt sätt.
Användningen av digitala uppfinningar såsom digitalisering av arkivsamlingar,
AR, VR och 360 blir en allt större del av museernas approach idag, för att främja
muséets material och för att utbilda ett växande antal av digitalt läskunniga
besökare. Målsättningen med digitaliseringen är att föra museets samlingar
och objekt närmare besökaren. Användarna kan var allt från studerande till
forskare som undersöker detaljer kring en historisk eller stilistisk period. Det
digitala materialet på vilket muséum som helst blir globalt disponibelt och
lättsökt. Digitaliseringen är en av de positiva följderna av globaliseringen som
gynnar mänskligheten, därför att digitaliseringen minskar avståndet mellan
forskningskällor och användare.
Slavoniens muséum, som ligger i staden Osijek, har omkring 300.000 fynd
fördelade på 116 olika museisamlingar. Visningen av det totala antalet fynd
är närmast omöjlig. Några orsaker är brist på utrymme och finansiering. Men
nu har museipersonalen startat med en digitalisering av de tyska tryckalster i
Kroatien från 1700-1900-talen som finns uppbevarade i biblioteket. Mellan
1786 och 1945 blev över 100 tyskspråkiga tryckalster publicerade i Kroatien,
de flesta av dem i Zagreb och Osijek. Dessa publikationer är en viktig källa till
den tyskspråkiga befolkningens språk, litteratur och kultur. På https://essekiana.
eindigo.net/ portal finns det nu tillgängligt digitaliserade kopior från Osijek.
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Applikationen är gratis
och lätt att använda.
Klicka här och ladda ner!

Tidningarna Die Drau och Slavonische Presse samt kalendern Esseger Bote.
Portalen är källan till arkivdokumenten, och den möjliggör forskning om den
tyskspråkiga minoritetens litteratur, språk och kultur i Kroatien.
I framtiden har man planerat av bestående utställning i Slavoniens muséum.
Personalens önskan är att erbjuda besökarna en personlig upplevelse.
Approachen är att använda ett antal digitala innovationer såsom en virtuell
tur runt museet, QR-koder, mobilapplikationer baserade på geokoder, AR och
VR. Dessa digitala innovationer kommer att skapa möjligheter till en universell
användarupplevelse
Från år till år har digitala innovationer blivit lättare att använda och kostnaderna
lägre. Det finns otaliga exempel på AR-applikationer. Tack vare entusiasmen
inom det kroatiska företaget Delta Reality har sedlarna inom republiken
Kroatien blivit återskapade. Varje kroat har en sedel i fickan som kan återskapas
genom en applikation. Varje sedel har sin grundfärg. På framsidan av sedeln
finns bilden av en kroatisk storhet inom historia eller kultur. Sedlarnas baksida
visar en panoramabild eller ett karakteristiskt motiv av en kroatisk stad.

Syftet med applikationen är att föra figurer
och fakta från sedlar närmare varje kroatisk
medborgare och turist. Genom att skanna ARtriggern öppnas 3D-animationer såsom profilen av
kroatiska storheter, gladiatorspel på arenan i Pula,
kungakröningar och mycket annat.
Med denna applikation kan användarna lära sig
mer om motiven på kroatiska sedlar, spela spel
och dela otroliga foton av nygamla motiv med sina
vänner.
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Virtual Reality i utställningen Friedrich Engels 2020
Wuppertal, Tyskland
Ett besök på företaget Engels i “Unterbarmer Bruch” vid tiden för den tidiga
industrialiseringen.
Friedrich Engels farfarsfar, garnblekaren och bandvävaren Johann Caspar Engels
I (1715-1787) byggde en mekanisk spetsfabrik i ”Unterbarmer Bruch”. Den
sumpiga terrängen var olämplig för jordbruk, men de våta ängarna vid Wupper
erbjöd perfekta förutsättningar för den garnblekning som blomstrade i Barmen
och Elberfeld (idag Wupperthal) under århundraden.
Friedrich Engels farfar, Johann Caspar Engels II (1753-1821) samlade familjerna
som arbetade för Engels-företaget i ”Engels-Bruch” till en fabrikskoloni och
sedan till en decentraliserad manufaktur. Husen för 38 arbetare var grupperade
i en halvcirkel runt familjen Engels hem. De tidigare blekarängarna bildar idag
”Engels trädgård”, en liten park. Friedrich Engels födelseplats, förstörd under
andra världskriget, fanns också här.
I Friedrich Engels specialutställning kommer
den historiska planen av ”Engels trädgård”
att återuppstå med hjälp av VR. Med VR kan
besökare uppleva platsen under tiden för den
tidiga industrialiseringen.
Med hjälp av beskrivningar av Friedrich Engels
födelseplats, Engels trädgård och förtaget,
som finns i familjen Engels brevväxling och
fotografisamling, såväl i stadsarkivet som i
Museet för den tidiga industrialiseringen,
kommer man att producera en VR-film,
som besökare í museet kan se genom VRglasögon.
Besökarna har möjlighet att på ett livfullt och
interaktivt sätt uppleva sådana historiska
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platser i Engels trädgård som de är speciellt intresserade av. De kan se på hur
blekarna skopade upp vatten från floden Wupper med en slags slev för att
hålla tygerna, som låg utspridda på ängarna i solen, fuktiga. Hur såg rummen
i Engels födelsehem ut? Hur såg arbetarnas hus ut? På detta sätt kommer
besökarna att lära känna arbetet på Engels företag, men också bekanta sig med
den miljö som (den senare) socialteoretikern, kommunisten och revolutionären
Friedrich Engels (1820-1895) konfronterades med som barn, där livet i ett
övre medelklasshem mötte den stora fattigdomen bland arbetarklassbarnen.
Besökarna kommer bättre att förstå hur och varför Engels senare levde ett
”dubbelliv” som både entreprenör och som revolutionär.
Det är möjligt idag att, genom att använda en AR-applikation på en
smarttelefon, besöka Engels trädgård och se information och historiska
bilder från Engels trädgård i arkiven från den tidigare industrialiseringens
era. Besökaren kan betrakta den nuvarande trädgården och den historiska
trädgården på samma gång.

Interactive Links:
Exempel på VR i museet
Engels 2020 webpage
Engles 2020: Culture and
Education article

27

FALLSTUDIER

History to be seen and heard:
Historic Trail gets a digital
extension
I januari 2019 utvidgade den österrikiska staden Lustenau sin redan existerande
historiska stig med digitala tillgångar som 360 videon, text- och röstinspelningar
genom att involvera studenter från det lokala universitetet för tillämpad vetenskap.
I januari 2019 skapade den österrikiska staden Lustenau, en stad med 22,000
invånare och ett stolt industriellt arv, en historisk stig i form av en utvikningsbar
cykelkarta. Den innehöll 13 stationer med 17 historier om viktiga historiska
byggnader, objekt och platser, och staden bestämde sig för att göra en digital
version av den. De vände sig till Universitetet för tillämpad vetenskap (FH
Vorarlberg) för att få ett standardiserat auditivt koncept att använda digitalt på
basen av existerande texter.

Users can access stations via a historical Map from 1957 on the website.

Jasmin Fischbacher, en av de involverade studenterna, beskriver processen:
”Vi måste göra om de existerande texterna. Eftersom vår workshop fokuserade
på att skriva texter för auditivt bruk, var just det här projektet den ideala praktiska
implementeringen. Varje student fick två texter för omarbetande. Eftersom många
olika skribenter gjort texterna, ville vi åstadkomma en gemensam utformning. Vi
letade efter en röd tråd som kunde följa besökaren genom hela turen”. between
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the Förutom en homogen presentation, satte man stor vikt vid att det skulle ske en
konfrontation mellan användaren och stället och dess historia. Fyra professionella
talare anställdes för att göra röstinspelningarna. Användarna guidas genom förslag,
tips och bakgrundsinformation att ta en närmare titt bakom scenerna. Varje station
har en högupplöst 360 video som ger en VR-upplevelse. Röstinspelningarna ger
användaren en medryckande historia att lyssna på i smarttelefonen eller pc:n,
medan man aktivt kan se sig omkring och kolla in intressanta detaljer.
Användarna har tillgång till ytterligare material – texter och historiska bilder –
genom att klicka på särskilda symboler inbäddade i 360 eller klicka på två olika
kartor, den ena från 1957, den andra från Google maps, och på detta sätt kunna
jämföra hur samhället förändrats.
Att byta från station till station sker genom inbäddade videolänkar eller via
kartan som är integrerad i museets hemsida.
Klicka här för att besöka projektets hemsida

Ett 360°-foto taget för varje station. ©
Bernhard Belej
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Centro de Arte de S. João da
Madeira: Kan konstnären vara en
maskin?
S. João da Madeira Art Centre är en samtida utställningslokal i S. João da Madeira,
Portugal. Den brukade vara en viktig fabrik/gjuteri i stadsdelen. Nuförtiden är
det konsten som tagit över det utrymme där maskinerna en gång stod. Men
byggnadens industriella historia har inte blivit bortglömd.
Oliva grundades1925 och startade som ett gjuteri och snickeri. Under sin livstid
genomgick Oliva många fusioner och förvärv, men det var först efter 1945, då
företaget blev omformat som tillverkare av symaskiner, som den blev en av de
mest tongivande fabrikerna i landet. Singer-märket blev det viktigaste märket
för Oliva och på hela marknaden. Under sent 1990-tal började företaget gå med
förlust och stängde slutligen sina dörrar den 15 april 2010.
År 2013 skapades Oliva Creative Factory (nuvarande Centro de Arte de S. João
da Madeira) i före detta Olivas anläggningar. Centret är värd för betydande
konstsamlingar, främst bestående av modern och utomstående konst, och visar
regelbundet sådan konst i form av tillfälliga utställningar. Faktum är, att Centro
de Arte de S. João da Madeira är den enda institutionen i Portugal som är
tillägnad rå konst (art brut).
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De kombinerade moderna konstsamlingarna Norlinda och José Lima samt
utomstående konstsamlingarna Treger/Saint Silvestre har mer än 2,000 arbeten
av cirka 500 nationella och internationella konstnärer.
Centro de Arte de S. João da Madeira är också en plats för undervisning och
ett debattforum kring nutidskonst. Men även en plattform för experiment och
främjande av nya sätt att skapa konst, att vända sig till ny publik och att göra
konst och kultur mer nåbar för befolkningen i allmänhet. För att nå sina mål
organiserar kulturcentret en mängd utbildningsprogram för studerande och
familjer, såväl teoretiska kurser som kreativa workshopar.
Ett av utbildningsprogrammen för familjer kallas “Ocupação Oliva: Artistas XS
a criar em Família XL” (“Verksamhet Oliva: XS konstnärer skapar tillsammans
med en XL familj”). I det här programmet jämförs konstnärens kreativitet med
den energi som driver en fabrik, och den konstnärliga processen likställs med
att sköta en maskin. Huvudmålet är att prisa fabrikens omtyckta industriella arv
samtidigt som man vill motivera områdets befolkning att engagera sig i modern
konst.

Interaktiva länkar:
Klicka här för mer information om Centro de Arte de S. João da
Madeira, vänligen gå till deras hemsida
eller: http://turismoindustrial.cm-sjm.pt/circuito-torre-da-oliva.
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TERMINOLOGI

Virtual Reality (VR): är användandet av datateknologi för att skapa en simulerad miljö. Till skillnad
från traditionella användningssätt, ställer VR användaren inne i upplevelsen. I stället för att titta på en
skärm framför sig, känner sig användaren helt absorberad och kan interagera med 3D-världen. Bra
exempel på teknik som stöder VR är. Oculus och Google VR.

Augmented Reality (AR): definieras som att lägga lager av digitala bilder över den verkliga

världen med en mobiltelefon eller en surfplatta. AR är en interaktiv upplevelse av en verklig miljö där
objekten som vistas i den ”riktiga” världen är ”förbättrade” (augmenterade) med databaserad information,
ibland genom ett flertal sensoriska modaliteter som kan vara auditiva och visuella. Först var det dyrt
att producera AR, men numera är kostnaderna låga, i vissa fall rent gratis. Ett exempel på en mobil
applikation som kan skapa dig egen AR är HP Reveal.

360° video: 360-graders video, även känd som immersiv video eller sfärisk video, är

videoinspelningar där en vinkel i varje riktning är filmad samtidigt med hjälp av en rundriktad
kamera eller samling kameror.

Immersiv kultur: handlingen att omge dig själv med en ny kultur eller miljö. I det här

sammanhanget betyder immersiv kultur att uppleva en ny färdighet eller aktivitet genom interaktiv
teknik såsom VR, AR eller 360 video.

Ny teknologi: teknologi kan definieras som kunskapen om och användandet av verktyg, teknik,
hantverk, system eller organisationsmetoder för att uppnå ett värde. I den bemärkelsen betecknas
teknologi som verktyg och maskiner som kan användas för att lösa problem i den verkliga världen.
I ”VIRAL”-sammanhang innebär begreppet en fokusering på ny och framväxande teknologi för att
stödja professionell utveckling och undervisning.

Pop-Up Outreach: är en aktivitet som erbjuder uppsökande service till grupper av människor
som annars kanske inte skulle ha tillgång till dessa tjänster. Ett viktigt inslag är att grupperna, som
erbjuder tjänsten, inte är stationära, utan rörliga. Med andra ord så möter de människor som är i
behov av uppsökande tjänster där dessa människor befinner sig. För att kunna vara interaktiva och
mobila, använder vi en mängd AR-”markörer” som triggar igång interaktionen och 3D-karaktärerna/
animationerna.

en dator eller mobil teknologi. I ”VIRAL”-sammanhang betyder det att möjligheten att digitalisera
informationen kan hjälpa att erbjuda mer interaktiva resurser till e-böcker och applikationer. Att
hjälpa läsaren att fullständigt gå in i läromaterialet och använda interaktiva referenser för bekvämt
kunna ta del av mer information.
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Digitalisering: omvandlingen av text, bilder eller ljud till en digital form som kan bearbetas av

Viral - En metod för utbildning av lågutbildade
vuxna med ny teknik och arv
Förändringar i arbetsvärlden påverkar alla, men vuxna med lägre kunskapsbas kommer
dock troligtvis att drabbas mest. Många lågutbildade jobb kan automatiseras och
efterfrågan på denna typ av arbeten minskar. OECD-forskning visar, att jobb som
inte kräver någon specifik färdighet eller utbildning, löper den högsta risken för
automatisering, t.ex. matberedning och montering. Samtidigt blir de arbetssökande som
innehar hög teknisk kompetens mer anställda (Nedelkoska och Quintini, 2018).
Vuxna med låg kompetens kan befinna sig i en "lågfärdighetsfälla", i positioner på låg nivå
med begränsade utvecklingsmöjligheter, ofta in och ut i arbetslöshet med begränsad
åtkomst till utbildning, högre löner eller tillgång till bättre jobb (OECD , 2017a; Burdett
och Smith, 2002).
Att stödja vuxna med låg kompetens till utbildning och fortbildning är avgörande för ett
framtida arbete som är både mer produktivt och inkluderande. Det hjälper individer att
öka sina anställningsmöjligheter och i slutändan den sociala inkluderingen.
Viral syftar till att nå vuxna med låg kunskapsbas genom ett program för icke-formellt
lärande. Vi har valt att koncentrera oss på EQF-nivåerna 3,4 och 5. Det finns inget tydligt
samförstånd om vad ett icke-formellt lärande utgörs av. Men för Viral-projektets del, ser vi
följande som lärande:
"... där individer tar initiativ, med eller utan hjälp av andra, för att diagnostisera sina
inlärningsbehov, formulera inlärningsmål, identifiera mänskliga och materiella resurser
för att lära, välja och implementera lämpliga inlärningsstrategier och utvärdera
inlärningsresultat" Knowles , Malcolm S, Holton III, EF och Swanson, RA (2005) The Adult
Learner (Sixth Edition), Burlington, Mass: Elsevier: 18.
För detta syfte har Viral utvecklat en kontinuerlig professionell utveckling (CPD) för vuxna
lärare som stöds av informella träningsövningar och anteckningar https://viralquests.eu/
Metoden stöder nyckelkompetenser som anges av Europeiska kommissionen;
Läs- och skrivkunnighet, flerspråkighet, matematisk kompetens och kompetens
inom naturvetenskap och teknik (STEM), digital kompetens, personlig och social
kompetens samt kompetens att lära sig att lära, medborgarskapskompetens,
entreprenörskompetens, kompetens på området kulturell medvetenhet och
kulturyttringar.
Viral sätter dessa kompetenser inom ramen för en Learning Outcome Matrix (LOM)
https://www.viraltraining.net/cpd-course. LOM presenterar de viktigaste kompetenserna
som den vuxenstuderande ska uppnå gällande att skydda och omfatta minnenna av sitt
lokala industriella arv samt för att nå dessa mål genom använda 360 video, AR och VR.
Mashkura Begum
David Powell
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Medverkande partners

Medverkande partners
Partnerna kommer att dra nytta av det överstatliga samarbete som sker
inom ERASMUS+ programmet mellan de deltagande länderna, som är:
Österrike, Tyskland, Storbritannien, Sverige, Kroatien och Portugal.
Det här är en värdefull möjlighet att främja ömsesidigt lärande, dela
expertis och utbyta erfarenheter mellan partners inom delområdena
kulturellt arv och vuxenutbildning.

Universitetet i Coventry

Som Årets universitet i Storbritannien vad gäller studentupplevelsen (2019) har man
etablerat regional, nationell och internationell närvaro med över 24.000 studenter från
över 140 olika länder. Forskningen sträcker sig globalt och universitetet siktar på att bli
en förgångare inom den immersiva området.

ELS, Storbritannien

Ett aktiebolag, baserat i Coventry, som specialiserar sig inom ett brett fält av teknologi
för aktivt lärande. Det siktar på att bli ett e-läroföretag som ska stå för en avgörande
insats för sina klienters och partners prestanda genom kvaliteten på de levererade
lösningarna.

Elderberry AB, Sverige
Elderberry AB har erfarenhet av utvecklande av material för vuxenutbildning, arv och
kultur, migration och flyktingar samt mobilt lärande och avancerad IT-kunskap/kodning.
Företaget kan såväl traditionella metoder för läromedel som träning med eLearning,
mobilt lärande och eCulture.

Slavoniens muséum, Kroatien
Det största allmänna muséet och ett av de äldsta i republiken Kroatien, innehar
en utbildande roll och forskar i det kulturella livet i Osijek, Slavonien och
Baranyregionen samt har en central roll i vardagslivet i Osijek.
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Stadsarkivet i Wupperthal, Tyskland
tadsarkivet i Wupperthal dokumenterar stadens historia och nutid på bredast möjliga
sätt. Arkivet är nära kopplat till vuxenutbildningen vid Centret för historia, Engels hus
och Muséet för tidig industrialisering. Arkivet bidrar ofta med utställningstexter om
Wupperthals industriella historia och till historien om ”stadens son” Friedrich Engels.

Stadsarkivet i Dornbirn, Österrike
Dornbirns stadsarkiv fungerar som ett dokumentationscenter för lokal historia och som
ett servicecenter för alla invånare, studenter och vetenskapsmän som är intresserade av
Dornbirns förflutna. Initiativet har fått ett stort erkännande både bland yrkesmänniskor
inom kulturarvsfältet och bland stadsborna.

ADPTN, PORTUGAL
ADPTN har varit aktivt sedan 1980 och är en ideell kulturorganisation placerad i Torres
Novas. Dess uppgift är skyddandet och befrämjandet av naturresurser, historiskt arv och
det immateriella kulturarvet liksom naturlandskapet i regionen.
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