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Lärarhandledning
Jag är lärare. Hur gör jag om jag och mina elever vill göra skolarbeten utifrån
Stadsarkivets material?
Kontakta gärna stadsarkivet så hjälper vi er vidare i era funderingar antingen direkt via
arkivarie Camilla Hjelm (camilla.hjelm@vasteras.se eller 021-39 19 90) eller via vår
expedition på tel 021-39 19 93 alternativt stadsarkivet@vasteras.se.

Vad bör jag känna till?
Vad är ett arkiv? Ett arkiv består av en arkivbildares arkivhandlingar. En arkivbildare kan t
ex vara de olika kommunala nämnderna (byggnadsnämnden, skolstyrelsen m fl), ett
gårdsarkiv, en förening, en privatperson eller ett företag.
Indelning av arkivbildare i Västerås kommun: Dagens Västerås består av vad som förut
var Västerås kommun samt flera mindre landskommuner, vilka byggde på det gamla
sockensystemet. Arkiven efter dessa äldre landskommuner finns på stadsarkivet, sprängfyllda
med spännande material! Tyvärr är inte arkiven från landskommunerna kompletta så det är
inte säkert att man kan rikta in sig på en särskild kommun, ett bestämt ämne eller viss
tidsperiod och vara säker på att hitta det man letar efter.

Vad bör eleverna tänka på?


Äldre handlingar utgörs av handskrivet material vilket kan ta lång tid att tyda.
Stadsarkivets personal kan p g av tidsbrist tyvärr inte hjälpa till med att tyda äldre
handskrifter. Var därför ute i mycket god tid vid forskning och uppsatsskrivning. Även
handlingar från början av 1900-talet kan bestå av handskrivna dokument.



En del information kan finnas digitalt eller på mikrofilm, till exempel ritningar, bilder
eller tidningsklipp. Detta kan underlätta då man söker i materialet.



Handlingar för den tidsperiod som det är tänkt att uppgiften ska handla om kanske inte
finns. Kontrollera därför i god tid att handlingar finns så att inte inriktning på ämnet
behöver ändras i sista stund!



Vissa handlingar som rör hälsa och socialvård för enskilda personer kan innehålla
uppgifter som är sekretesskyddade 70 år från tillkomstdatumet enligt Offentlighetsoch sekretesslagen, OSL (SFS 2009:400). Vi bedömer dessa uppgifter från fall till fall
genom menprövning utifrån OSL. Det kan därför ta tid att få ut sådana handlingar och
det är heller inte säkert att du kan få ut alla handlingar du beställer i sin helhet.

