
FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN
Folkrörelsearkivet förvarar handlingar från 

länets föreningsliv. Arkivets samlingar ger bland 

annat en god bild av samhällets demokratiska 

framväxt.

LANDSARKIVET I UPPSALA
Landsarkivet förvarar handlingar från statlig 

förvaltning från Uppsala, Södermanlands, 

Örebro, Västmanlands och Dalarnas län. Här 

fi nns även arkiv från bland annat privata 

företag, organisationer och personer.

UPPSALA STADSARKIV
Stadsarkivet förvarar handlingar från Uppsala 

stad och kommuns olika verksamheter och 

vissa privata arkiv. Arkivets samlingar beskriver 

staden med dess landsbygd och speglar 

händelser och företeelser från det personliga till 

det övergripande.

KONTAKTOM OSS

UPPSALA STADSARKIV
Besöksadress: S:t Olofsgatan 15

018-727 11 70

stadsarkivet@uppsala.se

www.uppsala.se

LANDSARKIVET I UPPSALA
Besöksadress: von Kraemers allé 19

010-476 84 00

landsarkivet.ula@riksarkivet.se

www.riksarkivet.se

FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN
Besöksadress: S:t Olofsgatan 15

018-727 24 70

info@fauppsala.se

www.fauppsala.se

ARKIVEN SOM 

SKOLRESURSOmslagsbild: “Rättvisa åt kvinnorna”, detalj ur 
valaffi  sch från 1960 (Folkrörelsearkivet).



EN RESURS FÖR SKOLAN

Landsarkivet i Uppsala, Uppsala stadsarkiv och 

Folkrörelsearkivet för Uppsala län vill vara en 

resurs för 2000-talets skola. Vi erbjuder därför 

kostnadsfria workshops och föreläsningar där 

vi arbetar med källkritik, orsakssamband och 

demokratiska perspektiv utifrån ett historiskt 

källmaterial. Dessa kunskaper och färdigheter är 

nyckelkompetenser för framtiden och lyfts fram 

i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet.

BOKA BESÖK

Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt besök 

för din skolklass. Ni väljer själv vilket arkiv ni vill 

besöka.

Vi kan även komma ut till era skolor för att 

informera om vår utåtriktade verksamhet, till 

exempel i samband med ämneskonferenser och 

studiedagar.

FRAMTIDA FÄRDIGHETER

Historisk förståelse vinns inte alltid bäst genom 

läroböckernas stora linjer. Arkivhandlingarna i 

våra samlingar hjälper eleverna att förstå och 

ställa de stora frågorna utifrån det lilla, konkreta, 

exemplet.

Genom att besöka ett arkiv så övar eleverna sin 

förmåga att söka efter och värdera information; 

viktiga färdigheteter inför fortsatta studier och 

yrkesliv.

Alla har grundlagsstadgad rätt till de allmänna 

handlingar som förvaras i arkiven. Vet eleverna 

hur man tar sig den rätten? Vet lärarna? Den 

som lärt sig att begära ut handlingar kan också 

granska, och därmed stärka, demokratin i vårt 

samhälle.

Dessa kunskaper och färdigheter är 

nyckelkompetenser för framtiden 

och lyfts fram i läroplanerna för 

grundskolan och gymnasiet.


