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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 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 och sedan en kort promenad.
Tunnelbana till Karlaplan eller Östermalmstorg. 



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. Visas endast under april och maj.
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: 1500 kr.

MEDELTIDA SAGOR OCH MYTER
Vi ger oss in i medeltidens mustiga och magiska sagovärld. Vi samlas 
vid altarskåp och berättar om monster, vidunder och heliga helgon. En 
lekfull och lite läskig sagovisning i museets utställningar.
Längd 40 min. Pris: 750 kr. År F - 1

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.   

Vi bygger en ny utställning om vikingatiden. 
Under byggperioden januari 2019 till våren 2020 är 
vikingautställningen stängd. 

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. 

SKAPANDE VERKSTAD
Vi inspireras av medeltiden och skapar i tidsenliga material och 
tekniker. 
Längd 50 min. Pris: 900 kr.  
Paketpris med Möt medeltiden: 1500 kr.

REFORMATION OCH STATSBILDNING 
I denna visning pratar vi om hur reformationen förändrade 
samhället och om hur den tidigmoderna staten skapades. Vi tar 
upp hur makten utövades och hur det påverkade människor i det 
dåtida samhället på olika sätt.  En översiktlig visning med nedslag i 
museets utställningar, 
Längd 50 min. Pris: 900 kr.

År F–3 År 4–6 År 7–9 och gymnasiet

INDUSTRIALISERING OCH SAMHÄLLSOMVANDLING 
Visningen tar upp om hur världshandel och industrialisering 
påverkade människors sätt att leva och förändrade samhället i 
grunden. 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 historia används på olika sätt. 
Hur skapas egentligen historia och varför är det viktigt att vara 
källkritisk? Vi diskuterar och gör övningar i museets utställningar. 
Längd 90 min. Pris: 1300 kr. 

DE SENASTE TUSEN ÅREN 
Tjärsvabb, kritpipa och ransoneringskupong - vad kan vi förstå 
utifrån föremålen om människors levnadsvillkor under olika tider? 
Vi gör nedslag i utställningen Sveriges historia och berättar utifrån 
arkeologiska och historiska källor. 
En översiktlig visning från 1000-talet till 1900-talet
Längd: 90 min. Pris: 1300 kr.

NY UTSTÄLLNING! SPEAKING MEMORIES – 
FÖRINTELSENS SISTA VITTNEN  

En utställning med porträtt och vittnesmål från överlevare i 
Sverige. Genom en interaktiv installation kan besökare samtala 
med överlevare från Förintelsen. I utställningen visas också 
föremål från Auschwitz-Birkenau, liksom berättelser och fynd från 
ett flyktingläger på Lovö utanför Stockholm.
Längd: ca 50 min. Pris: 900kr. För gymnasiet erbjuder vi ett 
begränsat antal kostnadsfria visningar.


