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Hur gör man en
vikingadräkt?
Det kan du fråga Mathias
Frihman om. Han valde att
som ett specialarbete rekonstruera en med vikingatid
samtida dräkt.
Hur han gick tillväga,
vilka problem han
stötte på och hur det
hela till sist tog sig ut
kan du läsa mer om
under skolsidorna.
Där finns en PDF:fil
att ladda hem.

http://www.edu.linkoping.se/lokalhistoria
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Skolsidorna i
Kulturarv Östergötland
Tillsammans med Östergötlands länsmuseums pedagogiska verksamhet och ITiS (IT i Skolan) i Linköping har vi startat en "sajt i
sajten" förskolverksamheten.
Vi vill försöka ge länets skolungdomar, lärare och andra intresserade en chans att söka sin historia på ett lätt och smidigt sätt.
Språket ska vi försöka hålla så enkelt att de flesta kan ta del av
den historiska forskningen.
Genom sidorna har vi förhoppningar
att skolan via denna portal ska upptäcka den resurs som sidorna kan utgöra
för historieintresserade ilänets alla
delar. Tanken är att besökarna ska
kunna ta del av det rika lokalhistoriska material som finns tillgängligt
på nätet. T.ex. olika databaser, länsmuseets samlingar, olika arkiv och
olika skolarbeten m.m.
Vi vill också försöka bygga upp en
slags idébank dit man kan vända sig
när man vill jobba med sin trakts
lokala historia.

Ert material
Vi vill också göra det möjligt att man
via skolportalen kan visa upp de historiska arbeten som görs ute på länets
skolor. Elever får tillfälle att ta del av
andra elevers arbeten.
Jag som ansvarar för sidorna heter
Tomas Håkansson och arbetar till
vardags som klasslärare på mellanstadiet och som ItiS-handledare i
statens it-satsning i skolan. Så här i

början handlar arbetet mycket om att
bygga upp strukturen på skolsidorna,
informera och knyta kontakter med
lärare som vill arbeta med kulturhistoriskt material.
Titta gärna in på sidorna och kom
med förslag och idéer.
Tomas Håkansson
E-post: tomhok@vreta.linkoping.se
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