
BOKNING 

För att boka ett skolprogram mejla till fore-

ningsarkivet@sundsvall.se  

 

Vill ni ha mer information eller kanske få en 

egen visning av arkiven innan ni kommer hit 
med skolan?  

Ring vår arkivpedagog, 076-119 65 33. 

VILKA ÄR VI? 

På Arkivcentrum Nord samsas fyra olika arkivin-

stitutioner, och det är Föreningsarkivet Västern-

orrland och Näringslivsarkiv I Norrland-NIN som 

nu bjuder in skolor i länet för att ta del av det 

unika material som finns i våra samlingar.  
Läs mer om arkiven på våra hemsidor:  

www.foreningsarkivet.se och 

www.nin.nu 

 

 

Vi har historien nära dig!  
 
På Arkivcentrum Nord finns 
Föreningsarkivet Västernorrland och 
Näringslivsarkiv i Norrland och vi vill 
inspirera till uptäckarlusta!  
 
Hos oss är historien levande och 
nära och nu vill vi dela med oss av 
den  till er.  
 
Kom och upptäck historien hos oss!  

Skolprogram 

Arkivcentrum Nord 



SKATTJAKT 
Tillsammans ger vi oss ut på en skattjakt där vi 

upptäcker arkivets skatter. Vi lär oss vad ett arkiv 

är och vad som finns där allteftersom skatt-jakten 

går vidare. Vi tittar på olika källor och pratar om 

demokrati under lättsamma former. 

När vi hittat skatten avslutar vi med arkivpyssel 

för de yngre och övning i källkunskap för de äldre. 

 

Ålder: förskoleklass –åk 3, åk 4-6 

Tid: ca 90 minuter 

Kostnad: gratis 

 

UPPTÄCK ARKIVET 
Vi upptäcker vad ett arkiv gör och varför. Tillsam-

mans tittar vi på olika källor och pratar om demo-

krati och gemensamt kulturarv. Programmet är 

tänkt som en introduktion till arkivet så att elever-

na får förståelse för vilket material som finns där 
och hur det går till om de själva vill  använda arki-

vet 

 

Ålder: åk 7– gymnasiet 

Tid: 60 minuter 

Kostnad: gratis 

 

SPECIALANPASSAT PROGRAM 
Läser ni om något särskilt ämne, kanske om 
folkrörelser eller bruks– och sågverksindustrin, 

och vill fördjupa er I det? Hör av er till oss så 

kan vi sätta ihop en specialvisning med käll-

material som rör just det ämnet.  

VAD SÄGER LÄROPLANEN 

Arkiv är en otroligt viktig del I vår demokrati 

och I vårt samhälle, så därför är det lätt att mo-

tivera ett besök hos oss I läroplanen– för alla 

åldrar! Främst gäller det ämnena historia och 

samhällsvetenskap. 

 

Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att för-

stå och förändra vår egen tid. 

 

Eleverna ska ha kunskap om, och förmågan att 
reflektera över, värden och principer som utmär-

ker ett demokratiskt samhälle 


