
Bebyggelse
Konst
Slöjd

Utställning

Arkeologi

Skolprogram, ht 15 – vt 16

2015–16
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Kontakt: Rebecka Walan
rebecka.walan@stockholmslansmuseum.se

Åk 3-9     Tid: 2 tim   Pris: 1 000 kr      

Vad är hembygd för dig och hur har bilden 
av hembygden vuxit fram i Sverige? I ut-
ställningen berättar vi om hur begreppet 
hembygd har använts i Sverige och disku-

lisera begreppet hembygd. 

ställningens olika delar diskuterar vi vad 

hembygd kan vara för olika personer. Vi dis-

de tycker är viktiga. Vi visar elevernas bild-

kommentar till utställningen. 

Visningen anpassas för olika årskurser.

En utställning om plats, identitet och minne
SITUATION HEMBYGD  10 oktober – 22 maj 2016

Våra program är till för alla barn och anpassas efter barnens behov.

UTSTÄLLNING PÅ MUSEET
Vad är hembygd för dig? Vilken är platsen i ditt hjärta?

Stockholms läns museum 
Järnvägsgatan 23 

131 54 Nacka
vxl. 08–586 194 01

museet@stockholmslansmuseum.se

stockholmslansmuseum.se/barn_skola

Alltid 
fri entré!

samt större konstverk av gamla leksaker som 

funktion. Med hjälp av färg och komposition 
skapar eleverna ett gemensamt konstverk. 

En stor fördel är om barnens egna leksaker 

inredningsdesigner som tidigare bl.a. gjort 
TV-programmet ”Junk” för Barnkanalen. 

REMAKE LEKSAKER- GEMENSAMT KONSTVERK
Kan man ge leksaker nytt liv? 

Åk 5-6 

för likheter med att väva? Hur blir det 
mönster? Hur kodar man en vävmaskin? 

-
täck likheterna mellan digitala pixlar och ett 

designer och slöjdklubbshandledare. 

FATTA KODEN
Hur kan man förstå digital kod i praktiken?

SLÖJD 
Ett sätt att lära sig förstå världen genom sina händer

SINNENAS VERKSTAD
En helhetsupplevelse med ord, bild, hantverk & slöjd 

Med en muntlig saga som inspiration ut-

Skrotverkstan med returmaterial eller 
Ord & Bildverkstan med bild och berät-

interaktivt skapad och berättad där elever-

-
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Kontakt: Emma Gerdien
emma.gerdien@stockholmslansmuseum.se

Lgr 11: Vårt slöjdprogram ger eleverna 
möjlighet att utveckla förmågor rörande form, 

Våra program är till för alla barn och anpassas efter barnens behov.

 Nyhet!



 Nyhet!

I Stockholms län finns närmare 800 run-
ristningar på stenar eller berghällar. Många 
av dessa står fortfarande på samma plats 
där de restes för omkring tusen år sedan. 

Var finns skolans närmaste runsten? Vilka 
reste den och varför? Hur var det att leva i 
en värld där bokstäver var en nymodighet?

Åk F-6 Tid: 2,5 tim  Pris:  1 500 kr 

Vad kan 1000 år gamla runstenar berätta för oss om forntiden?

Vad kan spår från forntiden berätta för oss 
om livet då? Med hjälp av kulturmiljöer och 
olika föremål får eleverna bekanta sig med 
arkeologens arbete. Med arkeologin som ut-

gångspunkt får eleverna möjlighet att göra 
kopplingar mellan sin vardag, forntid och 
framtid. Programmet anpassas efter elev-
ernas förförståelse och frågeställningar.

FORNTIDEN RUNT HÖRNET 

Åk F-6 Tid: 2,5 tim  Pris:  1 500 kr  
   Tid: 5 tim  Pris:  2 000 kr  

Vad finns det för spår efter forntidens människor där ni lever idag? 

Vad kan ben från arkeologiska under-
sökningar avslöja för oss om forntidens 
människor? Vi undersöker bilder, benföre-

mål och lyssnar på berättelser kring skelett. 
Här får eleverna tillfälle att tänka kritiskt 
kring hur olika historier har skapats.

SKELETTSKOLA

Åk F-6 Tim: 1 tim Pris:  1 000 kr 

Vad kan benen berätta om forntidens liv? 

Åk 7-9 Tid: 1 tim Pris:  1 000 kr 

HUR SKAPAS HISTORIA? 

Med hjälp av arkeologiska exempel från 
länet får eleverna redskap att tänka käll-
kritiskt kring historieskrivande. Målet är 
att genom skolprogrammets innehåll ge 

eleverna möjlighet att reflektera kring hur 
historia används, skapas och vad det kan ge 
för effekter på vår samtid. 

Se framtiden genom arkeologiska exempel 

ARKEOLOGI
Vad finns det för spår av forntidens människor i närheten av skolan?

Lgr 11: De arkeologiska programmen 
har bäring i det centrala innehållet för de 
samhällsorienterade ämnena, sid 173.

Kontakt Jennifer Shutzberg 
jennifer.shutzberg@stockholmslansmuseum.se

Våra program är till för alla barn och anpassas efter barnens behov.Kontakt: Rebecka Walan
rebecka.walan@stockholmslansmuseum.se

Lgr 11: sid 173 i ämnet Historia om att leva 
i närområdet. 

Våra program är till för alla barn och anpassas efter barnens behov.

Här får eleverna kunskap om de byggnader 
som finns i närheten av skolan. 

Vi börjar med själva skolan och går sedan på 
husvandring i området där vi tittar på vilka 

hus som finns. Hur är de byggda och vad är 
de byggda av? Och vad finns mellan husen? 
Eleverna får kännedom om närmiljön och 
tillfälle att reflektera över både bebyggelse 
och utformandet av våra gemensamma ytor.

HUSEN RUNT KNUTEN
Vad är egentligen ett hus och vad består det av?

Åk F-6 Tid: 2,5 tim Pris:  1 500 kr   

BEBYGGELSE
Vilka hus finns i närheten av skolan och hur är området byggt?

 Nyhet!

Stockholms läns museum erbjuder upp-
sökande pedagogisk verksamhet inom 
arkeologi, kulturarv, konst, bebyggelse 
och slöjd. Vi besöker skolor i hela länet 
och arbetar på plats i klassrummet 
och utomhus med byggnader, konst, 
fornlämningar eller slöjdens material 
och metoder. Ledstjärnan i arbetet med 
elever är dialog och kunskapsutbyte. 

Vi är nyfikna på de ungas tankar om 
kulturarv och konst, samtid och fram-
tid, kreativitet och görande. Vårt mål 
är att väcka intresse och skapa delaktig-
het hos barn och lärare för kulturarvet 
i närmiljön. 

I det skapande arbetet uppmuntrar 
och stärker vi barnen att finna sitt eget 
uttryck i språk, bild och form. Vi erbjud-
er också program på museet till våra 
utställningar.

DIALOG OCH 
KUNSKAPSUTBYTE

SKAPANDE SKOLA
Alla program går att göra inom ramen 
för skapande skola. Om ni har egna 
önskemål kan vi skräddarsy program 
och projekt tillsammans. Vi arbetar 
gärna tillsammans med kommuner och 
skolor för att kunna erbjuda bästa 
möjliga pedagogiska verksamhet. 

Arkeologi
Konst
Slöjd
Utställning

Bebyggelse

KONST I SKOLAN
Hur påverkar färg och form upplevelsen av ett konstverk?

Engagerande möten med konst och skapande
KONST 

Vilket uttryck förmedlar konsten? Hur 
påverkas platsen av konsten och hur skulle 
området se ut utan konst? Under program-
met får eleverna veta mer om konstnärerna 

och tillsammans funderar vi över form och 
uttryck.  Upptäck konsten kan komplette-
ras med skapande i skolan då eleverna tar 
fram egna förslag på offentlig konst. 

Åk F-6 Endast konstvandring: 1 tim Pris:  1 000 kr 
 Med skapande: 5 tim  Pris:  2 000 kr  

UPPTÄCK SKULPTUR
Här upptäcker vi den offentliga konst som finns närmast skolan.

Programmet tar sin utgångspunkt i en mini-
utställning som konstpedagogen tar med sig 
till skolan. Vi fokuserar på en eller flera
konstnärer som eleverna får höra om. 

Tillsammans ser vi på bilder och funderar 
över färg, form och uttryck. I en skapande 
verkstad får eleverna göra egna bildvärldar 
med grundfärgerna rött, gult och blått.

Åk F-6 Endast konstvandring: 1 tim Pris:  1 000 kr 
 Med skapande: 5 tim Pris:  2 000 kr  

Vad är konst? Kan en papperskorg vara 
konst? Museets mästerdetektiv på området 
utbildar här eleverna till konstspanare! 
Men hur mycket vet detektiven egentligen? 

Och vem vet egentligen mest, barnen eller 
detektiven? Under roliga former får barnen 
lära sig om konsten som finns runtomkring 
oss, dess historia och om konstnärerna.

KONSTSPANARNA
Eleverna blir konstspanare i närheten av skolan med mästerdetektiven...

Åk F-2 Endast konstvandring: 1 tim  Pris:  1 000 kr 
 Med skapande: 5 tim  Pris:  2 000 kr  

Vilken historisk bakgrund har den offentliga 
konsten och vilken betydelse har den för 
samhället idag? Vilka tankar har de unga 
om konst i våra utomhusmiljöer och hur 

skulle konsten se ut om de fick bestämma? 
Genom en kreativ workshop tar eleverna 
fram egna förslag på offentliga konstverk. 
Programmet kan delas upp på två tillfällen.

KONST PÅ PLATS
Inspirera ungdomar till engagerade möten med konsten vid skolan

Åk F- Endast konstvandring: 1 tim Pris:  1 000 kr 
 Med skapande: 5 tim  Pris:  2 000 kr  

Våra program är till för alla barn och anpassas efter barnens behov.

Kontakt: Rebecka Walan
rebecka.walan@stockholmslansmuseum.se

Lgr 11: Genom konstprogrammen stimuleras 
eleverna att föra resonemang om konstens 
innehåll, uttryck och funktion, Sid 23.
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