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Historiska museet har utställningar med unika 
föremål som berättar om mänskligt liv från 
tiotusen år tillbaka fram till vår egen tid. Använd 
oss för att väcka dina elevers nyfikenhet på 
historia.

Vi anpassar alltid visningarna efter gruppens 
ålder, språkförståelse och övriga behov.

”Historia visar att samhället  
  går att förändra”  

Läs mer på: historiska.se/skola

KONTAKT
Vill du boka en visning? Veta mer? Ring bokningen på  
tel. 08–519 556 46 måndagar och onsdagar kl. 13–15.  
Du kan även skicka en förfrågan via e-post:  
bokningen@historiska.se. 

HITTA HIT
Buss 67 till Narvavägen, buss 69 och 76 samt spårvagn 7 
till Djurgårdsbron.
Tunnelbana till Karlaplan eller Östermalmstorg. 

Skolprogram

Höstterminen 2018



VIKINGATIDA SAGOR OCH MYTER
Vi ger oss in i vikingatidens mustiga och magiska sagovärld. Vi 
samlas under världsträdet Yggdrasil och berättar om varelser ur den 
nordiska mytologin. I museets utställningar hittar vi spår av myterna 
bland bildstenar och vardagsföremål.  
Längd: 50 min. Pris: 900 kr. 

DIREKT FRÅN MAGASINET
Kom riktigt nära forntiden. Känn en 5 000 år gammal stenyxas 
tyngd och struktur i handen. Fundera på vem som en gång 
kan ha använt den. Vi känner på, pratar om och tolkar föremål 
tillsammans.  
Längd: 30 min. Pris: 500 kr.  
Paketpris med Möt forntiden: 1 300 kr. 

MÖT FORNTIDEN
Vad kan vi ta reda på om livet för nio tusen år sedan genom att 
undersöka en grav? Vi berättar om sten-, brons- och järnåldern 
utifrån föremål som människor en gång tillverkat och använt. 
Tillsammans tolkar vi tusentals år gamla smycken, redskap och 
gravar i utställningen Forntider.  
Längd: 50 min. Pris: 900 kr.  

SKAPANDE VERKSTAD
Vi inspireras av bronsålderns formspråk och skapar smycken av 
mässingstråd.
Längd: 50 min. Pris: 900 kr.  
Paketpris med Möt forntiden: 1 500 kr.

MÖT VIKINGATIDEN
Vad kan vi genom att tolka spåren från människor som levde för tusen 
år sedan förstå om den tidens samhälle? Vi samlas kring runstenar, 
myntskatter och vardagsföremål och berättar om möten mellan 
människor, om resor, handel och hantverk och om olika sätt att tro.   
Längd: 50 min. Pris: 900 kr.  

DIREKT FRÅN MAGASINET
Kom riktigt nära vikingatiden. Undersök en tusenårig islägg och 
fundera på vem som en gång kan ha använt den. Vi känner på, 
pratar om och tolkar föremål tillsammans.  
Längd: 30 min. Pris: 500 kr.  
Paketpris med Möt vikingatiden: 1 300 kr.

MÖT MEDELTIDEN
Årder, sländtrissor, skrivdon och relikskrin. Vad kan vi förstå om 
medeltidens människor utifrån de föremål de använde? I visningen 
möter vi olika typer av källor och berättar om livet på landsbygden, 
om handel och hantverk i städerna och om hur kyrkan förändrade 
samhället.
Längd: 50 min. Pris: 900 kr.

REFORMATION, STORMAKTSTID OCH FRIHETSTID 
Reliker, helgonbilder och andra spännande föremål. I denna 
visning pratar vi om hur reformationen ändrade samhället och hur 
statsbildningen växte fram samtidigt som de långa krigen. Vi tar 
även upp olika tolkningar av historiska personer som drottning 
Kristina eller Karl XII samt det globala utbytet under 1700-talet.  
En översiktlig visning med nedslag i tre sekel, 1500–1700-tal.  
Längd: 50 min. Pris: 900 kr.

År F–3 År 4–6 År 7–9 och gymnasiet
NYA TIDER – FRÅN JORDBRUK TILL INDUSTRI 
Visningen tar upp tidens nya idéer och världshandeln, 
industrialiseringens genomgripande förändring av samhället med 
urbanisering och migration. Vi pratar även om framväxten av 
folkrörelser och välfärdssamhället.   
En översiktlig visning med nedslag i tre sekel, 1700–1900-tal. 
Längd: 50 min. Pris: 900 kr.

HISTORIEBRUK OCH KÄLLKRITIK  
Visningen innehåller exempel på hur individer och grupper har använt 
historia på olika sätt. Hur skapas egentligen historia och varför är 
det viktigt att vara källkritisk? Vi diskuterar, tolkar och gör övningar 
utifrån konkreta exempel i museets utställningar. 
Längd: 90 min. Pris: 1 300 kr. 

DE SENASTE TUSEN ÅREN 
Tjärsvabb, gravtumba, kritpipa, ransoneringskupong – vad kan vi 
förstå utifrån föremålen om människors levnadsvillkor under olika 
tider?  Vi gör nedslag i utställningen Sveriges historia och berättar 
om samhällsförändringar utifrån arkeologiska och historiska källor. 
En översiktlig visning från 1000-talet till 1900-talet.
Längd: 90 min. Pris: 1 300 kr. 

100% KAMP –  SVERIGES HISTORIA
Utställningen skildrar människors strävan och kamp för olika 
rättighetskamper i Sverige. Det handlar om kampen att få rösta, 
leva, arbeta och älska på lika villkor. 100% kamp –  Sveriges 
historia är en vandringsutställning som visas fram till 6/12. 
Längd: 90 min. Kostnadsfria visningar för gymnasiet på 
fasta tider mån. kl. 10.30–12.00, ons. och tors. kl. 13–14.30. 
Förbokning krävs. Övriga tider och årskurser: 1 300 kr.


