
KONTAKT
Vill du boka en visning? Veta mer? Ring bokningen på  
tel. 08-519 556 46.  
Du kan även skicka en förfrågan via e-post:  
bokningen@historiska.se

HITTA HIT
Buss 44 och 56 till Narvavägen, buss 69 och 76 samt 
spårvagn 7 till Djurgårdsbron.
Tunnelbana till Karlaplan eller Östermalmstorg. 

historiska.se

Skolprogram

Läsåret 2016–2017

Foto: Katarina Nimmervoll, Jonas Berggren. 

Vi anpassar alltid visningarna efter 
gruppens ålder och behov. 

”Alla ska ha tillgång till det som 
man ser som sin historia, och 
Historiska museets verksamhet 
ska innehålla möjlighet till igen-
känning och beröringspunkter 
för många”  



GULDETS SAGOR OCH MYTER
Har du hört berättelsen om Sigurd och guldskatten och den ruskiga 
kampen med draken Fafne? Vi tittar på riktiga guldskatter från fornti-
den och slänger en önskan i önskebrunnen. 
Längd: 50 min. Pris: 900 kr. 

MÖT FORNTIDEN
Hur levde människor tillsammans under forntiden? Vi berättar om 
sten-, brons- och järnåldern utifrån föremål och spår som finns 
kvar från människor som levde då.  Vi visar och tolkar tillsammans 
tusentals år gamla smycken, redskap och gravar. 
Längd: 50 min. Pris: 900 kr. 

SKAPANDE VERKSTAD – FORNTID
Vi inspireras av bronsålderns formspråk och gör smycken av mäss-
singstråd.
Längd 50 min. Pris 900 kr. Paketpris med Möt forntiden: 1500 kr.

ÖPPET MAGASIN - KÄNN PÅ RIKTIGA FORNTIDSFYND
Känn en 5000 år gammal stenyxas tyngd och struktur i handen. 
Fundera på vem som en gång kan ha använt den. Vi känner på, pra-
tar om och tolkar föremål tillsammans. Kom riktigt nära forntiden i 
vårt öppna magasin. 
Längd: 30 min. Pris: 500 kr. Paketpris med visning 1300 kr.

MÖT VIKINGATIDEN
Vad finns det för spår kvar från människor som levde för tusen år 
sedan? Vi visar och samtalar om olika typer av källor som finns i 
museets samlingar. Vi tittar på gravar, runstenar, smycken och annat 
hantverk. Vi ser spår av möten mellan människor, långa resor, handel 
och olika sätt att tro.  
Längd: 50 min. Pris: 900 kr.  

SKAPANDE VERKSTAD - VIKINGATID
Vi gör smycken av läder och pryder dem med runor. 
Längd 50 min. Pris 900 kr. Paketpris med Möt vikingatiden 
1500 kr. 

MÖT MEDELTIDEN
Vi visar och samtalar om föremål från medeltiden. En del av 
dem har tidigare funnits i kyrkor, kloster eller hemma hos olika 
människor. Hur förändrade mötet med den katolska kyrkan livsvill-
koren för människor under medeltiden? Vi berättar om böndernas 
liv på landsbygden, om att vara fri eller ofri, om frälsets framväxt, 
om borgarna i städerna och mycket mer.
Längd: 50 min. Pris: 900 kr.

HELGON, HIMMEL OCH HELVETE – TRO UNDER  
MEDELTIDEN

Hur gick en medeltida gudstjänst till? Upplev en liten 1100-tals 
kyrka i museet. Vi berättar om vad religionen betydde för medel-
tidsmänniskornas vardag och samtalar om kristna traditioner idag. 
I medeltida skulpturer och altarskåp möter vi både kristna helgon 
som Botvid från Botkyrka och Birgitta och spår av islam. 
Längd 50 min. Pris 900 kr.

REFORMATION, STORMAKTSTID OCH FRIHETSTID

Hur förändrade Gustav Vasa det svenska samhället? Vi berättar 
om reformationen, hur den svenska staten växte fram och organi-
serades och om Sveriges ekonomiska och kulturella globala utbyte. 
Vi tar upp och diskuterar de långa krigen och hur de påverkade 
människor på olika sätt. 
Längd: 50 min. Pris: 900 kr.

INDUSTRIALISERING OCH SAMHÄLLSOMVANDLING 
Hur påverkade nya idéer och världshandeln människors levnadsvillkor 
och sätt att tänka? Vi tar upp och diskuterar begrepp som kolonialism, 
industrialisering, emigration, klassamhälle och folkhem. 
Längd: 50 min. Pris: 900 kr. 

KÄLLOR, KÄLLKRITIK OCH HISTORIEBRUK 
Hur skapas historia? Vad är källkritik? Vi samtalar om hur historia 
har brukats under olika tider. Vi visar exempel på arkeologiska och 
historiska källor. Vi diskuterar, tolkar och gör övningar i museets 
utställningar. 
Längd: 90 min. Pris: 1300 kr. 

MASSAKERN VID MUREN - SLAGET OM GOTLAND 1361

Vi utforskar olika tolkningar av ett brutalt medeltida slag utifrån 
olika typer av källor. Vi kopplar den historiska händelsen till sam-
tidsfrågor om krig, fred, nationalism och historiebruk. 
Längd 50 min. Pris 900 kr. Längd 90 min. Pris: 1300 kr.  
I den längre varianten ingår värderingsövningar.

MÄNNISKOR I RÖRELSE – TEMA MIGRATION
Föremålen i Historiska museets utställningar är funna i Sverige 
men många av dem har sitt ursprung från andra delar av världen.  
På temat migration gör vi nedslag i museets utställningar som  
belyser att människor genom alla tider har varit i rörelse.
Längd: 50 min. Pris 900 kr.

År F-3 År 4-6 År 7-9 och gymnasiet


