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Nordiskt ljus
För drygt hundra år sedan var mörkret en självklarhet 
och ljuset det speciella. Tänk dig att ha tio talgljus 
som du ska klara dig med ett helt år, eller en enda 
fotogenlampa. Idag finns det artificiellt ljus överallt.  
Hur gick den utvecklingen till?

Utställningen Nordiskt ljus berättar på ett lättsamt och 
upplevelsebaserat sätt om hur människors liv påverkats 
och påverkas av ljuset, från eldstad och månsken till 
dagens ljussatta hus och städer. Utställningen bjuder 
på många ljusupplevelser som den specialdesignade 
norrskensinstallationen och ett interaktivt barnspår.  

Nordiskt ljus visas under 2017. 

För årskurs 7–9 och gymnasiet.

Tidsresa i Lekstugan
En Tidsresa är en dramalek där barn och vuxna 
tillsammans upplever ”förr i tiden”. Tidsresan görs i 
Nordiska museets Lekstuga som är en uppbyggd 1890-
tals miljö med stuga, handelsbod, lagård och stall. Med 
lek, rollspel och fantasi får nutidseleverna prova på livet 
i slutet av 1800-talet då vatten hämtades från brunnen 
och maten lagades på en vedspis. 

Tidsresan har olika teman att välja mellan som Sånglekar 
i november, Julstök, Påsk i Lekstugan, Kor i vall, Räkna 
och mäta med gamla mått. 

För grundskolans årskurs 0-3 och förskolans 5-åringar.

På Nordiska museet står människan  
i centrum. Här får ni ett historiskt 
perspektiv på människors liv och arbete 
från Gustav Vasas 1500-tal till nutid. 
Skolprogrammen utgår ifrån utställningar 
med teman som: 

• Kläder och mode 
• Boende 
• Mat 
• Traditioner 

Vad får eleverna ut av ett besök?
Alla skolprogram på Nordiska museet 
knyter an till syftet i läroplanens kursplan 
i historia, nämligen att bidra till att 
eleverna utvecklar historiska kunskaper 
om likheter och skillnader i människors 
levnadsvillkor och värderingar. Att ge 
eleverna en historisk referensram samt 
förståelse för att varje tids människor 
måste bedömas utifrån sin samtids villkor 
och värderingar.

Vi vill ge eleverna en aha-upplevelse och 
en insikt om att deras egna liv hade 
kunnat se annorlunda ut i en annan 
tidsålder. 
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Modemakt  
– 300 år av kläder
Kan kläderna du bär visa vem du är?

Modemakt är en utställning med många möjligheter. Vi 
visar kläder från tre olika tidsperioder; det gustavianska 
1780-talet, från den begynnande industrialismens  
1860-tal och folkhemmets och rekordårens 1960-tal. 
Det går att variera skolprogrammen på olika sätt och 
med olika infallsvinklar: identitet, makt, jämställdhet, 
ungdomskultur och återbruk. Vi arbetar med rekvisita 
under besöket. Kanske vill någon elev prova en korsett, 
krinolin eller hög hatt?

För årskurs 1–9 och gymnasiet.

Smaka på historien/
Dukade bord
Vilken kung åt socker som medicin? 

I utställningen Dukade bord tittar vi på olika festbord hos 
borgerskap och adel från Vasatiden till industrialismen. 
Maträtter, dukningar och bordskick ger oss ledtrådar till 
hur samhället såg ut och hur det förändrades över tid. Vi 
kan under visningen lägga extra fokus på sockrets historia, 
vilket ger en inblick i synen på hälsa, fattigdom och över-
flöd över tid. Under visningen har vi med oss rekvisita. 
Kanske får eleverna smaka på något?

För årskurs 1–9 och gymnasiet.

Sápmi – Sameland
Kan man bo i Stockholm och vara same?

Sápmi är en utställning som kan visas på många olika sätt. 
Den har flera teman som till exempel samisk dräkt och 
slöjd, äldre samisk religion, identitet, språk och renskötsel. 
Utställningen tar även upp en del av svensk historia som 
inte alla känner till – rasbiologin under sent 1800-tal och 
tidigt 1900-tal. Under visningen har vi med oss rekvisita.

För årskurs 4–9 och gymnasiet.

Hem och bostad
Var det kallt inomhus? När kom badrummen?

Utställningen Hem och bostad visar boende i Sverige 
från 1600-tal till 1970-tal. Eleverna får se hur ”vanligt 
folk” på landsbygden bodde, hur borgerskapets bostäder 
såg ut och hur 1900-talets stora välfärdsreformer syntes 
i bostadsbyggandet. Utställningen går att visa på många 
sätt och med olika teman. Under visningen har vi med 
oss rekvisita.

För årskurs 3–9 och gymnasiet

Folkhemslägenheten
Hur utvecklades Sverige till ett välfärdssamhälle? 

Besök Folkhemslägenheten från slutet av 1940-talet. 
Familjen Johansson har just flyttat från en omodern 
lägenhet på ett rum och kök med utedass till en modern 
tvårummare med rinnande vatten och centralvärme. 
Familjen Johanssons boenderesa kan symbolisera 
den utveckling som skedde under 1900-talet, från ett 
land med stora sociala och ekonomiska klyftor, till ett 
demokratiskt välfärdssamhälle. 

För årskurs 8–9 och gymnasiet. 

När farfar var ung
Hur var det att växa upp under folkhemsperioden? 

Ett skolprogram i Folkhemslägenheten som är 
speciellt anpassat för vård- och omsorgsprogrammet. 
En visning ger ökad förståelse för många äldres 
uppväxtmiljö och eleverna får tips på ämnen som kan 
öka kommunikationen med vårdtagare, t.ex. politik, 
familjeliv, fritid och boende.

För gymnasiet och Komvux.



Folkkonst – den vackra 
och finurliga slöjden
Slit och släng – fanns det i bondesamhället?

Folkkonst är vackra och roliga föremål som människor 
på landet skapade till sig själva, grannar eller vänner 
för att användas till vardag och fest. En visning i 
utställningen Folkkonst ger dig och dina elever ny 
inspiration till ämnena slöjd och bild. 

För årskurs 1–9.

Traditioner
Är midsommarstången svensk?

Vi berättar om bakgrunden till svenska traditioner och 
hur de ständigt förändras. Under en skolvisning kan ni 
välja att lägga fokus på livets eller årets högtider. Födelse 
och dop, kärlek och bröllop, död och begravning. Eller 
påsk, midsommar och jul. Under visningen har vi med 
oss rekvisita.

För årskurs 4–9 och gymnasiet.

Traditioner 
– Vuxenpoäng
När blir jag vuxen?

Vi utgår från utställningen Traditioner och tittar på hur 
stegen in i vuxenlivet såg ut förr när de flesta slutade 
skolan och började arbeta i tidiga tonåren. Därefter gör 
vi övningar där eleverna får diskutera hur det är att bli 
vuxen idag. 

För gymnasiet. 

Skräddarsytt och 
Skapande skola
Museets pedagoger skräddarsyr visningar, program och 
workshops efter önskemål. Välkommen att diskutera ett 
upplägg som passar just dig och din klass! 

Bokning och 
information
Vill du boka ett skolprogram eller diskutera ett upplägg 
med en av museets pedagoger? Skicka en e-post till: 
visningar@nordiskamuseet.se. Det går också att ringa: 
08-519 545 50.

Följ oss på instagram: nm_pedagogerna  
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