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LÄRARHANDLEDNING TILL LÄNETs KULTURHIsTORIA
Handledningen är ett pedagogiskt material att använda i undervisningen 
om vår regionala kulturhistoria. Här finns såväl teoretiska kunskapssam-
manställningar, förslag till övningar och arbetsuppgifter som en omfat-
tande förteckning över var man finner information och inspiration i sin 
undervisning.

Handledningen består, utöver denna introduktion som presenterar de 
många resurser och möjigheter som står till buds på museer och institutio-
ner i länet samt på Internet av:

fördjupningstexter
som i koncentrerad form redogör för ett avgränsat ämne eller en sär-
skild  epok. Till var och en av dessa finns en förteckning över litteratur 
för ytterligare studier. 

arbetsuppgifter
som tipsar om hur man i sin pedagogiska verksamhet kan utgå från 
kulturlandskapet i undervisningen och integrera västerbottnisk kultur-
historia i de ordinarie skolämnena.

faktablad 
som riktar sig direkt till eleverna, med fördjupningar och uppgifter. 

Lärarhandledningen är sammanställd och utgiven av Västerbottens mu-
seum i Umeå. För mer information kontakta:

Susanne Sundström
arkeolog, kulturmiljöpedagog
090-17 18 18, 070-356 13 72
susanne.sundstrom@vbm.se

Helena Forsberg
museipedagog
090-17 18 23
helena.forsberg@vbm.se
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MUsEER 
I Västerbottens län finns ett länsmuseum och två större kommunala mu-
seer: Västerbottens museum i Umeå, Skellefteå museum samt Skogsmuseet 
i Lycksele.

Skellefteå museum arbetar främst med material från Skellefteå, Malå 
och Norsjö kommuner. Förutom utställningar och samlingar finns här ett 
bemannat faktarum kallat Kunskapskällan.

Skogsmuseet i Lycksele visar framför allt utställningar om skogsarbetets 
historia men här finns även andra utställningar att se liksom stora före-
målssamlingar med anknytning till skogsbruket.

Västerbottens museum har hela länet som sitt ansvarsområde. I museet 
finns bland annat utställningar, föremålssamlingar, fotoarkiv, aktarkiv, re-
gister över fornlämningar och byggnader samt ett välfyllt referensbiblio-
tek.

skellefteå museum
0910-73 55 10
http://museet.skelleftea.se/

skogsmuseet, lycksele
0950-379 45
http://www.skogsmuseet.se/

västerbottens museum, umeå
090-17 18 00
http://www.vbm.se/

bIbLIOTEK 
Stadsbiblioteket i Umeå har ett mycket matnyttigt Västerbottensrum och 

på biblioteket i Vilhelmina finns ett samiskt klipparkiv. På ett antal av bib-
lioteken i länets kommuner har Västerbottens museum etablerat lokalkon-
tor med namnet Alla Tiders! dessa finns på biblioteken i:
lycksele
robertsfors
sorsele
storuman
vindeln
åsele
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KULTURMILjövåRDspROGRAM
Kulturmiljövårdprogram finns upprättade för fem av länets kommuner: 
Nordmaling, Vännäs, Robertsfors, Lycksele och Sorsele. I dessa är respek-
tive kommuns mest värdefulla kulturmiljöer utpekade och beskrivna. Kul-
turmiljöprogrammen finns på biblioteken och på Västerbottens museum.

DAUM 
På Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå finns inspelningar på 
svenska, finska och samiska; uppteckningar av folkminnen och dialektord; 
ortnamnsuppteckningar och musikinspelningar. Samlingarna är tillgäng-
liga för besökare. DAUM har också en egen databas, i vilken en stor del av 
materialet finns registrerat.
http://www.sofi.se/daum

HEMbyGDsGåRDAR OcH HEMbyGDsföRENINGAR
På många platser i länet finns hembygdsgårdar med traditionella byggna-
der från trakten. Inne i byggnaderna finns ofta föremål som berättar om 
äldre tiders livsbetingelser. 

I länet finns 40 hembygdsföreningar med många medlemmar som är 
kunniga och intresserade av lokalhistoria. Det kan därför vara mycket gi-
vande att ta kontakt med närmsta hembygdsförening när man planerar att 
arbeta med lokalhistoria. 
http://www.vbm.se/samarbete/hembygdsforbundet.html

byGGNADsMINNEN
Byggnader eller bebyggelsemiljöer som är »synnerligen märkliga« med av-
seende på det kulturhistoriska värdet kan förklaras som byggnadsminnen. 
Västerbottens län har mer än 80 byggnadsminnen. Allihop finns här:
http://www.vbm.se/avdelningar/byggnadsvard1/byggnadsminnen.html

KARTOR
Goda redskap vid studiet av länets kulturmiljöer är bra kartor, till exempel 
Röda kartan. Vill man fördjupa sig i ett mindre område, kan Gula kartan 
vara ett bra verktyg. Såväl historiska som nutida kartor finns att titta på 
eller beställa hos:
http://www.lantmateriet.se/
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pEDAGOGIsKA REsURsER på vÄsTERbOTTENs MUsEUM

museets pedagoger:

Marianne Lundström
090-17 18 24
marianne.lundstrom@vbm.se

Helena Forsberg
090-17 18 23
helena.forsberg@vbm.se

Telefontid till pedagogerna: kl 8–9.
Övriga tider kan meddelanden lämnas 
i museets växel: 090-17 18 00.

skolprogram

I museets basutställningar erbjuds program med följande teman:

förhistoria i västerbotten

nybyggarliv

renskötsel

skidhistoria

säljakt

kustfiske

sjöfart

Programmen som varvar teori, praktik och/eller rollspel leds av museets 
pedagoger.

*

Dramaprogram i de kulturhistoriska miljöerna på Friluftsmuset Gamm-
lia: 

en dag i wallmarksgården 
visar hur livet kunde te sig hos en storbonde på ett välbärgat kustjord-
bruk. Genom praktiska arbetssysslor, berättelser, kläder och rekvisita 
flyttas tiden tillbaka till 1800-talets slut. 

en skoldag 1918 
återskapar det tidiga 1900-talets skolundervisning med lärarinna, ka-

Maine Wallentinson
090-17 18 89
maine.wallentinson@vbm.se
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tekes, biblisk historia, högläsning, frukostrast med mjölkflaskor och 
smörgåspaket, lek med styltor och tunnband, med mera. 

Dramaprogrammen tar 2,5 timme och riktar sig mot lågstadiet.

Andra skolprogram erbjuds i anslutning till museets tillfälliga utställ-
ningar. Terminsvisa skolutskick informerar om aktuella utställningar och 
skolprogram. Med framförhållning kan skräddarsydda program utformas 
liksom stadsvandringar och kulturdagar med olika aktiviteter anpassade 
efter större grupper. Visningar och praktiska aktiviteter kan ingå i pro-
grammet.
Samtliga program är kostnadsfria. Information och bokning via museipe-
dagogerna.

lånematerial

På Västerbottens museum finns olika typer av lånematerial för skolan: lå-
nelådor, studielådor, rekvisita, fotografier samt ljud- och bildmaterial. 

lånelådor

Lådorna riktar sig i huvudsak till förskoleklasser och grundskolans årskurs 
1–3. De utlånas gratis och hämtas och lämnas av låntagaren själv. Lånelå-
dorna bokas i museets reception, telefon 090/17 18 01. 

Följande lådor finns att låna:

konten
beskriver nybyggarlivet i inlandet. Den innehåller två byggsatser till 
nybyggarstugor, små dockor, fotografier och en pärm med tips och an-
visningar om hur man kan arbeta med konten.

ullkorgen 
innehåller kardor, sländor, tovbräden och ull. Anvisningar medföljer. 

leklådan
innehåller gammaldags leksaker som brummare, knappsnurror, kott-
djur, kulor, monkband, pröppare, snurror med mera. En pärm med 
instruktioner, litteratur- och filmtips medföljer liksom litteratur om 
västerbottniska lektraditioner.
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smörlådan
ger i text, bild och film kunskap om mjölkhantering förr och nu med 
betoning på framställning av smör. Lådan innehåller en smörkärna och 
annan rekvisita som gör det möjligt att själv kärna smör på gammalt 
vis. Instruktioner medföljer. 

klädväskan
innehåller exempel på äldre kvinno- och manskläder samt förkläden, 
hilkor och vegamössor för åtta flickor och sex pojkar. Litteratur om 
äldre tiders klädsel i Västerbotten medföljer.

papperslådan
visar hur man själv kan göra papper. Lådan innehåller instruktioner för 
tillverkning av olika papperstyper samt ramar och dukar.

vinterlådan
inspirerar till naturstudier under vinterhalvåret. Lådans utställningsdel 
handlar om ett vanligt rovdjur, hermelinen, och en vanlig växtätare, 
åkersorken. I lådan finns även aktivitetsmaterial, till exempel djurfi-
gurer som man kan använda för att berätta en saga om vinternaturen 
och en »vinterväska« med lämplig utrustning för naturstudier. Utförlig 
handledning medföljer. 
OBS! Lådan innehåller uppstoppade pälsdjur, vilket kan vara olämpligt 
för allergiker.

bildväskan
innehåller fotografier och reproducerade konstverk. Det finns fyra bild-
väskor med olika teman: Bondgården, Vatten, Skolan och Familjen. Ge-
nom att titta på bilderna kan barn och lärare samtala om förhållanden 
förr. Sedan kan de med hjälp av föreslagen rekvisita lära känna föremål 
som inte är så välbekanta och använda dem i dramalek.

*
studielådor

Museet erbjuder långlån av studielådor till skolor i länet. Lådorna bokas 
hos museipedagogen. Museet ordnar frakt till låntagaren som betalar re-
turfrakten.

Följande studielådor finns till utlån:

på spaning i umeå stad, 
innehåller studiehäften, 20 stadsspår med arbetsuppgifter för studier i 
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staden, spelet Poängjakten genom Umeå. 
För grundskolans årskurs 7–9 och gymnasiet.

på spaning i hembygdsgården
en studieutställning i syfte att inspirera eleverna till studier av hembyg-
dens historia, gärna i samarbete med den lokala hembygdsföreningen 
och äldre människor i bygden. Innehåller föremål, foton, arbetsuppgif-
ter och lärarinformation. 
För årskurs 4–9.

den gamla skolan
en studieutställning som handlar om skolan i början av förra seklet 
med föremål, fotografier, arbetsuppgifter, planscher, lärarinformation, 
böcker med mera. Eleverna dokumenterar sin egen skolvardag samti-
digt som de lär sig hur det var i skolan förr. 
För förskoleklasser och grundskoleelever.

*
rekvisita

På museet finns en rekvisitasamling att använda i undervisning, drama, 
workshops med mera. 

föremål
exempelvis äldre tiders redskap, husgeråd och verktyg. Föremålen ut-
lånas gratis till skolor efter överenskommelse med museipedagogen. 
Låntagaren ansvarar för att hämta och återlämna föremålen.

textilier
kläder, väskor, skor med mera, lämpliga att använda i undervisning, 
drama och teater, eller vid historiska modevisningar. Samlingen består 
främst av textilier från 1800-talets bondesamhälle, men här finns också 
nyare kläder. I samlingen blandas gamla kläder med nyuppsydda plagg 
av äldre modell. Skolor lånar rekvisitakläder gratis efter överenskom-
melse med museipedagogen. Låntagaren ansvarar för att hämta och 
återlämna föremålen.

*
fotografier

Natur, människor, föremål, hantverk, äldre byggnader och miljöer. Lånta-
garen kommer själv och väljer ut bilderna efter kontakt med museipeda-
gogen.

*
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filmer

Västerbottens museum har ett antal filmer till uthyrning, skolor betalar 
enbart för frakten. Filmerna – som handlar om hantverkstraditioner eller 
är utförliga dokumentationer av särskilda företeelser – är inte gjorda med 
tanke på en yngre publik, varför det är lämpligt att läraren först bekantar 
sig med filmerna.

Bland titlarna:

stenåldersliv 1–2 —  En nutidsmänniska på stenåldern.

böörs-lien — Framställning av järn och liar. 

fjällbonden — Livet som småbrukare i fjälltrakten.

korn och kaka —  Visar allt arbete innan brödet står på bordet.

livet på kronotorpet brännsjöåsen —Tecknade minnesbilder.

rönnasken — En enkel ask tillverkas av rönnbark.

spånkorgen — Tillverkning av en korg.

systrarna i gallejaur — Tre systrar visar sitt arbete på gården.

tovesockor — Tillverkning av tovade sockar.

en fjällbygd — Händelser i Vilhelmina kommun under 1900-talet.

skidmakaren från gielas — Tillverkning av »lappskidor«.

på sladden — Flottning längs Vindelälven.

vattensågen — Plankor sågas på vattensågen.

Vidjetrygor —  Tillverkning av snöskor till hästar.

ljudinspelningar

På museet finns en stor mängd inspelade intervjuer. Kontakta museets et-
nolog för ytterligare information.

pEDAGOGIsKA REsURsER på INTERNET

skolsidan

På vbm.se finns en avdelning med material som särskilt riktar sig till skolan 
– såväl till lärare som elever. Här hittar du informationen, inspirationen och 
exemplen för en lyckad pedagogik med regionala och lokala perspektiv.
http://www.vbm.se/for-skolan.html

sevärt i västerbottens län

Det bästa av storslagen natur och intressant kultur. Från fjäll till kust – från 
forntid till nutid. Sevärt omfattar mer än trettio väl valda besöksmål över 
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hela länet. Till varje mål finns riklig information tillgänglig såväl på plats, 
på nätet som i ett rikt utbud av småskrifter.
http://www.sevart.se

spår från 10 000 år

En unik kunskapsbank för den som utforskar länets kulturhistoria, med 
fynd och lämningar av mångahanda slag: från små smycken av brons till 
kilometerlånga fångstgropsystem. Här finns historiska kartor, arkeologiska 
rapporter, aktuella utgrävningar, och dessutom länets samtliga arkiv om 
länets äldre historia.
http://www.sparfran10000ar.se/

kulturarv västerbotten

Länets gemensamma föremålsdatabas är ett samarbetsprojekt mellan 
Västerbottens museum, Skellefteå museum och Skogsmuseet i Lycksele. 
Här söker man själv i museernas samlingar och arkiv efter föremål och 
fotografier.
http://www.kulturarvvasterbotten.se/

wigo västerbotten

Ett forum för flervägskommunikation. På WiGo är det länsborna – och 
utsocknes intresserade – som står för innehållet. Lägger man inte ut själv 
så läser man vad andra kommit med av minnen, berättelser, upptäckter, 
erfarenheter, händelser, figurer och filurer.
http://www.wigo.se

västerbotten genom tiderna

En serie studieplaner om västerbottnisk kulturhistoria, färdiga att ladda 
hem.
http://www.vbm.se/tjanster/studera-vidare.html

mer att läsa

Västerbotten genom tiderna (1994).


