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Bibliotek och skola i kreativ samverkan på webben 
- så växer www.vestrogothia.se 
 
”Det finns så lite material om lokalhistoria för barn och texter riktade till vuxna är svåra. Vestro Gothias material 

tillgängliggör det hela på en lagom nivå. Det är inte för mycket, så att de blir avskräckta, och det är skrivet på ett 

bra sätt. Det är ett material som är nära eleverna – det handlar om barn.”   

 

 

Så beskriver Äsperödsskolans bibliotekarie Hillevi Johansson Uddevallas del i Vestro Gothias 

kommunspel Tidsjakt www.tidsjakt.se. Genom sin formulering ringar Hillevi också in sajten 

Vestro Gothias ursprungliga syfte; att erbjuda skolans barn och pedagoger ett lustfyllt och 

aktuellt arbetsmaterial kring det lokala kulturarvet. Det lustfyllda förverkligas genom bland 

annat karaktärer och animationer i en stil barnen känner igen från tv, genom diverse 

spelmoment samt genom det viktigaste av allt, barnets eget perspektiv. Det sistnämnda är 

något vi ständigt strävar efter att bli bätte på. I nuläget handlar det främst om att ge barnen 

många valmöjligheter, att lyfta fram händelser och platser där barn är aktiva på olika sätt samt 

att skapa ett bildbaserat material med korta texter och en del kompletterande ljud. Eftersom 

hela materialet skapas direkt för och på webben, kan det uppdateras när som helst - och har 

alltså alla möjligheter att vara ständigt aktuellt.  

 

 

Natur, kultur och film 

Vestro Gothia har utvecklats till en bred sajt med mycket matnyttigt för skolan, ABM-sektorn 

och andra aktörer som vänder sig till barn på olika sätt. Innehållet har vidgats till att omfatta 

även natur och övrig kultur, med Västra Götaland som geografisk utgångspunkt, och med 

barnets eget perspektiv i fokus. Sajtens förstasida består av en mängd bilder som leder vidare 

till allt ifrån 100 000-tals foton och föremål i de regionala museernas arkiv och magasin till 

direktkontakt med ett stort antal specialister som marinarkeologer, arkivarier och 

bibliotekarier. Inom den närmaste framtiden undersöker vi tillsammans med regionens 

filmkonsulenter hur ett ”Tema Film” ska kunna utformas på sajten. 

 

 

Kommunernas skyltfönster  

Tidsjakt, Västra Götalands kommuners egen speldel, är en central resurs på sajten. Tack vare 

ett antal mallar har varje kommun möjlighet att utveckla sina egna speldelar tillsamans med 

oss på ett enkelt sätt. Skolor som dokumenterar sitt arbete med närområdets arkitektur, ett 

dansprojekt eller något helt annat kan använda Tidsjakt som ett skyltfönster för att presentera 

det man gjort och därigenom inspirera andra. Lokala bibliotek, museer, arkiv och föreningar 

kan på samma sätt sprida information om sina verksamheter och om olika ämnesområden, 

platser och händelser – från igår, idag eller imorgon. Formen är begränsad till berättelser, 

bildspel, frågesporter, memoryn och flashfilmer. Innehållet kan däremot varieras i oändlighet 

och begränsas enbart av fantasin. 
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Metodexempel - Karlsborg, Strömstad och Tidaholm   

Idag finns tolv kommuner representerade i Tidsjakt och en handfull till är just nu i färd med 

att producera eget material. I Karlsborgs fall var det kultur- och fritidschefen som tog kontakt 

med oss när ett unikt skolmuseum i kommunen skulle läggas ned. Hon såg möjligheter för 

den lilla skolan att finnas kvar, åtminstone på webben, genom Tidsjakt och nu finns den att 

upptäcka i både memory- och frågesportform. Men det stannade inte med det. Hon 

presenterade även Tidsjakt för rektorn på Strandskolan, vilket resulterat i att Karlsborgs del 

nu också består av lokala sägner där barn från Strandskolan står för både illustrationer och 

berättarröster. Dessutom säger ryktet att skolan även har en speldel om fästningen på gång…  

 

I Strömstad var det hembygdsföreningarna och Strömstads museum som slog sig ihop och 

bjöd in oss för att diskutera hur kommunens del skulle kunna ta form. Varje förening samt 

museet ansvarade därefter för att ta fram bilder och texter om var sitt tema, som underlag till 

spelen. Dessutom illustrerade Odelsbergsskolan de lokala sägner som dök upp i materialet. 

Resultatet blev ett mycket välfyllt Strömstad, där man stöter på allt ifrån spöken och gravar 

till hummerfiske och badgäster.  

 

Tidaholm är en av de kommuner som just nu tar fram material till sin del. Där har 

representanter från biblioteket, museet och skolan tillsammans bildat en arbetsgrupp, vilket vi 

tycker är ett exemplariskt sätt att gå tillväga. Kommunen firar 100 år med stadsrättigheter 

2010 vilket uppmärksammas på en mängd olika sätt, bland annat genom den kommande delen 

i Tidsjakt. En av fördelarna med just den satsningen är att spelen i Tidsjakt finns kvar och kan 

fyllas på, även när 2010 är förbi.  

 

 

Syfte, mål och vision 

Det huvudsakliga syftet med både Vestro Gothia och Tidsjakt är att ge barn och pedagoger i 

regionens skolor tillgång till ett roligt, användbart och aktuellt verktyg i arbetet med 

närområdets historia, natur och kultur. Vårt mål är två innehållsrika och intressanta sajter som 

ständigt utvecklas tack vare samverkan mellan skola och kultursektor, på både ett lokalt och 

ett regionalt plan. Visionen är förstås att båda sajterna är ständigt aktuella och uppdaterade, att 

de är mycket flitigt besökta av målgruppen samt att Tidsjakt är komplett, med speldelar från 

samtliga 49 kommuner i Västra Götaland.  

 

 

Regional samverkan 

Vi som driver och ansvarar för Vestro Gothia och Tidsjakt är de regionala förvaltningarna 

Kultur i Väst, Västarvet och Regionarkivet i samverkan med Innovatum Science Center och 

Landsarkivet. Vi driver även andra gemensamma frågor och kallar oss i dessa sammanhang 

för ABM Västra Götaland.  

 

 

 

För mer information besök www.vestrogothia.se och www.tidsjakt.se eller kontakta Ulrica 

Wallin: ulrica.g.wallin@vgregion.se, 0522-67 08 37.  
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