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Museets digitala visningar görs genom videosamtal via 
Teams eller Zoom. Museipedagogen visar och berättar 
på plats i museets utställningar medan klassen befinner 
sig på skolan. De digitala visningarna är 50 minuter 
långa och kostar 900 kronor (inklusive moms).

Alla visningar utom Skapande verkstad och Direkt 
från magasinet går att boka för digital visning.

Digitala visningar 

Läs mer på historiska.se/skola

KONTAKT
Vill du boka en visning eller veta mer?  
Kontakta bokningen på: bokningen@historiska.se

HITTA HIT
Historiska museet ligger på Narvavägen i Stockholm, på gång-
avstånd från Djurgårdsbron, Karlaplan och Östermalmstorg.  
Buss 67: Hållplats Historiska museet.  
Buss 69 och 76: Hållplats Djurgårdsbron.  
Spårvagn 7 till Djurgårdsbron.  
Tunnelbana till Karlaplan eller Östermalmstorg.

Boka en visning på Historiska museet.  
Vi visar unika föremål och berättar om mänskligt 
liv från 10 000 år tillbaka fram till vår egen tid. 
Använd oss för att väcka dina elevers nyfikenhet 
på historia. 

Vi gör visningar på plats i museet eller digitalt 
och vi anpassar visningarna efter gruppens 
ålder, språkförståelse och övriga behov.



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.

MÖT FORNTIDEN

Vad kan vi ta reda på om livet för tusentals år sedan? Vi tar upp 
människors levnadsvillkor under sten-, brons- och järnåldern. Vi 
visar och berättar om tusentals år gamla smycken, redskap och 
gravar funna i olika delar av Sverige.
Längd 50 min. Pris: 900 kr. 

SKAPANDE VERKSTAD – TEMA FORNTID

Vi övar upp fingerfärdigheten och inspireras av bronsålderns 
formspråk när vi tillsammans skapar smycken med trådslöjdsteknik.
Längd 50 min. Pris: 900 kr. Paketpris med Möt forntiden: 1600 kr. 
Går inte att boka som digital visning.

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 undersöker olika forntida 
föremål tillsammans.
Längd 30 min. Pris: 500 kr.  
Paketpris med Möt forntiden 1300 kr. 
Går inte att boka som digital visning.
 

MÖT VIKINGATIDEN

Följ med på en upptäcktsfärd i världens största vikingautställning. 
Vi samlas kring föremål som berättar om möten mellan människor, 
om resor, handel och hantverk, den fornnordiska religionen och 
kristendomens framväxt. Vi reflekterar över hur vikingen framställs i 
populärkultur och vad vi kan lära oss av de arkeologiska källorna.
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 1300 kronor. 
Går inte att boka som digital visning.

MÖT MEDELTIDEN 

Årder, sländtrissa, skrivdon och relikskrin. Vad kan vi förstå om 
medeltidens människor utifrån de föremål de använde? I visningen 
utgår vi från källor och berättar om livet inom grupper i det 
medeltida samhället.
Längd 50 min. Pris: 900 kr.

REFORMATION OCH STATSBILDNING 
Reliker, pergament och nödmynt. Utifrån källor lär vi oss hur 
reformationen förändrade samhället. Vi tar upp makt och motstånd 
och olika levnadsvillkor för människor i ståndssamhället.
Längd 50 min. Pris: 900 kr.

Åk F–3 Åk 4–6 Åk 7–9 och gymnasiet

INDUSTRIALISERING OCH SAMHÄLLSOMVANDLING 
Hur förändrades samhället när människor lämnade landsbygden för 
städernas industrier? Vi berättar om industrialisering, migration, 
klassamhälle och folkhem. En visning med nedslag i tre sekel, 
1700–1900-tal.
Längd 50 min. Pris: 900 kr.

HISTORIEBRUK OCH KÄLLKRITIK  

Hur skapas och används historia och varför är det viktigt att vara 
källkritisk? Vi diskuterar och tolkar utifrån exempel i museets 
utställningar. Visningen kan göras digitalt eller på plats i museet.
Längd 90 min. Pris: 1300 kr.  
 


