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HEJ!
DETTA ÄR VI: 
Kalmar läns museum är ett kulturhistoriskt 
museum med nästa hundra anställda. 
Vårt uppdrag är att vara tillgängliga 
för alla i länets tolv kommuner. 

På länsmuseets pedagogiska enhet 
arbetar 13 anställda med varierad 
bakgrund och kompetens 
inom lärande, historia, 
arkeologi, journalistik, 
mänskliga rättigheter, 
drama och textilhistoria. 

DETTA KAN VI: 
Vi har lång erfarenhet, 
över trettio år, av att 
arbeta med barn och unga 
och pedagogik i Sverige, i 
regionen och internationellt. 

Vi arbetar med stöd av tre 
funktioner; kulturarvet, tidsresemetodik 
och internationella erfarenheter. 

Kulturarvet menar vi är själva livet. Platsen där 
du bor, föremålen runtomkring dig, traditioner, 
sagor och sägner och berättelser. Det viktigaste 
kulturarvet är du själv och din berättelse.

Tidsresemetodik är en pedagogisk metod 
som utgår från nutidsfrågor där vi hämtar 
kunskap och näring från historien för att 
kunna reflektera och blicka framåt i tiden.

Internationella erfarenheter. Genom Bridging 
Ages, ett internationellt nätverk som har 
samarbetspartners i över tjugo länder, får vi 
erfarenheter och kunskaper till vårt arbete.

DETTA GÖR VI:
Vi arbetar inom många områden, 
som utbildning, hälsa, integration 
och social sammanhållning. 

Vi arbetar inne på museet och i hela länet. 

Vi arbetar med alla åldrar; från 
förskola till äldreomsorg.

Vi arbetar med alla tidsåldrar; 
från stenålder till framtid.

Vi producerar och genomför pedagogiska 
program, workshops, utbildningar 

och tidsresor/rollspel.

Dessutom: Vi är alltid 
intresserade av nya idéer och 
utmaningar. Hör av dig om 
du har frågor eller någon idé 
som du vill samarbeta runt!

VÅRA SKAPANDE 
SKOLA-PROGRAM

Alla program som vi erbjuder 
inom ramen för Skapande skola 

bygger på estetiska lärprocesser. 

Vi anser att lärandet förstärks om deltagarna 
ges möjlighet att aktivt ta del i kreativa 
processer, idéer, erfarenheter och känslor 
får komma till uttryck i olika medier 
som drama, musik, bild och hantverk.

I våra workshops arbetar vi interaktivt 
med att främja den interkulturella 
medvetenheten. Genom bild- och filmanalys, 
dilemmafall och värdegrundsexempel 
får deltagarna diskutera, reflektera och 
komma fram till lösningar genom att 
använda olika kreativa uttrycksformer. 

Alla pedagogiska program har en tydlig 
koppling till läroplanen och till förskolans 
och grundskolans kursplaner. 

Bästa hälsningar

Tina Lindström, enhetschef

Kom ihåg på att varje elev har 
en kulturresa med KLT per läsår. 
Skolan bokar dessa resor direkt 

med KLT: https://www.klt.se/Priser/
Foretag-och-skolor/Kulturresa/



UTSTÄLLNINGAR 2020–2021
På Kalmar läns museum finns flera olika 
utställningar som kan användas för lärande. 
Vissa utställningar är permanenta, andra visas 
under en begränsad tid. Utställningarna nedan 
visas under läsåret 2020–2021. I utställningarna 
erbjuder vi både guidade visningar och 
pedagogiska program. De guidade visningarna 

ger en djupare förståelse för utställningens tema 
medan de pedagogiska programmen använder 
utställningarna som grund för att diskutera 
dagsaktuella frågor på ett interaktivt och 
roligt sätt. Läs mer om vilka olika pedagogiska 
program ni kan välja mellan på sidorna 4–5! 

REGALSKEPPET KRONAN
Om slaget, fynden, människorna och livet 
ombord på stormaktstidens största skepp. 

SUPERKRONAN
Om regalskeppet Kronan för barn och 
deras vuxna. Här utforskar du historien om 
regalskeppet Kronan och liv i 1600-talets 
Sverige på ett lekfullt och lärorikt sätt. 

TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR
Vi visar olika tillfälliga utställningar 
varje år. Se aktuella utställningar på vår 
hemsida, www.kalmarlansmuseum.se.

PÅ VAKT MOT SUPERMAKT 
Kallt krig och varmt vardagsliv 
i Kalmar län 1946–1991. 

SANDBY BORG – DÄR TIDEN STANNADE
Om massakern, fynden och 
livet för 1500 år sedan. 



PEDAGOGISKA PROGRAM I 
VÅRA UTSTÄLLNINGAR 
REGALSKEPPET KRONAN: 
En båtsmans avsked – en dramatiserad 
visning i Kronanutställningen

För F-3

Vi möter en båtsman år 1676, bara någon 
dag innan han ska mönstra på det stora 
regalskeppet Kronan. Han är ännu lyckligt 
ovetande om sitt öde och berättar för oss 
om sitt liv och sin vardag. Programmet 
innehåller också inslag av ”vanlig guidning” 
– eleverna får lära sig om skeppet, striden, 
kriget och livet ombord. Eleverna är 
delaktiga i den dramatiserade visningen 
och hjälper till att föra handlingen framåt. 
Vi sjunger visor från 1600-talet.

SUPERKRONAN:
Lilla Superkronan: 

För F-3

Vi får höra historien om Regalskeppet Kronan; 
om slaget, katastrofen, människorna och 
hur det var att leva och arbeta ombord. Hur 
var det att vara barn då jämfört med nu? 
Vad hände om man blev sjuk? Tillsammans 
dyker vi ner till Kronans vrakplats där vi 
upptäcker fynden i undervattensmiljön 
och löser olika uppgifter tillsammans. Vi 
använder luktsinnet för att lista ut vilka 
kryddor som användes i matlagning och 
mediciner och sjunger sjömansvisor.

Stora Superkronan: 

För åk 4-6:

Vi startar i stora Kronanutställningen 
där vi under en kortare guidning berättar 
historien om skeppet, fynden, dykningarna, 
människorna och livet ombord. Därefter 
fokuserar vi på forskningen om Kronan. 
Vi jobbar i mindre grupper och utför 
olika experiment i Superkronans 
eget labb inom de vetenskaper som 
används i forskningen om Kronan. 

JENNY NYSTRÖM: 
Jenny Nyström

För F-3

I den här workshopen får vi lära känna 
Jenny Nyström som var en mycket 
modern och ovanlig kvinna för sin tid. 
Hon var akademiskt skolad konstnär, 
familjeförsörjare och entreprenör. Vi tecknar 
och målar inspirerade av Jenny Nyström. 

Jul på Jennys vis

För F-3

Vi möter Jenny Nyströms husa Karin som 
berättar för oss om hur man firade jul på 
Jennys tid och om jultraditionernas ursprung. 
Vi inspireras av Jennys bilder och målar och 
ritar egna julkort, sjunger julsånger och dansar. 



SANDBY BORG: 
Det var du som började!  
– Om att hantera konflikter

För åk 4-9

Invånarna i öländska Sandby borg dräptes i 
en brutal massaker för 1500 år sedan. Varför 
då? Handlade det om avundsjuka, makt 
eller religion? Vi utgår från händelserna 
i borgen och reflekterar över vår egen 
tid. Vi arbetar med konflikthantering 
och diskuterar olikheter, tolerans och 
vänskap. Hur kan vi hantera konflikter 
så att våldsamheter inte uppstår? Genom 
aktivt lyssnande, värderingsövningar 
och diskussioner driver eleverna själva 
processen framåt för att reflektera över 
hur vi bemöter varandra i vardagen. 

PEDAGOGISKA PROGRAM I 
VÅRA UTSTÄLLNINGAR
Deltagare: Max 30 elever
Kostnad: 150kr/elev
Plats: Kalmar läns museum
Tidsåtgång: 1,5 timme
Kontakta: Tina Lindström, enhetschef 
Pedagogiska enheten 070-558 51 02,  
tina.lindstrom@kalmarlansmuseum.se.



HISTORISKA TIDSRESOR
Tidsresemetodik är en pedagogisk metod som 
har utvecklats vid Kalmar läns museum och 
som vi har mångårig erfarenhet av. Syftet är 
att ge perspektiv på dåtid, nutid och framtid. 

Tidsresan genomförs i en kulturmiljö nära 
skolan. Alla deltagarna är i roll och eleverna är 
aktiva och delaktiga i olika praktiska aktiviteter 
samtidigt som angelägna frågor diskuteras – 
exempelvis makt, jämställdhet och demokrati. 

En tidsresa med en efterföljande reflektion 
öppnar upp nya perspektiv för lärande. 
Varför har saker och ting blivit som de är? 
Samtliga skolämnen kan involveras och vi 
anpassar tidsperiod och innehåll så att dagen 
blir en naturlig del av undervisningen. 

Tidsresorna är ett samarbete mellan skolan 
och Kalmar läns museum och planeras med 
berörda lärare genom en träff på skolan 
eller via telefon. Deltagande lärare har 
varsitt ansvarsområde och en aktiv del i 
planering, genomförande och efterarbete. 
Drama, rollspel, musik, bild och rörelse 
utgör betydande inslag under tidsresan.

Vi genomför regelbundet tidsresor 
till följande tidsåldrar: 

FORNTID (STEN- OCH BRONSÅLDER)
Exempel på frågeställningar: Samarbete, 
hållbarhet och miljö, döden, makt, demokrati.

MEDELTIDEN
Exempel på frågeställningar: Hälsa, makt, 
lagar och regler, dygder, synder och ideal.

1500-TALET
Exempel på frågeställningar: Uppror 
eller fred, konflikt, krig, makt, 
ryktesspridning, källkritik.

SEKELSKIFTET 1900
Exempel på frågeställningar: 
Jämställdhet, genus, emigration, 
immigration och framtidstro.

ANDRA TIDSÅLDRAR
Vill ni resa till andra epoker än de vi ger som 
exempel? Vi kan landa i de flesta tidsåldrar 
och ser fram mot att arbeta fram nya koncept 
tillsammans med er! Kontakta oss!
HISTORISKA TIDSRESOR
Deltagare: Minst 18 elever 
Kostnad: 250 kr/elev
Plats: En kulturmiljö nära skolan
Tidsåtgång: 5 timmar
Kontakta: Tina Lindström, enhetschef 
Pedagogiska enheten, 070-558 51 02, 
tina.lindstrom@kalmarlansmuseum.se





NYHET: RES MED OSS TILL FRAMTIDEN! 
Kalmar läns museum har gjort tidsresor tillbaka i tiden sedan 1980-talet. Nu erbjuder vi även 
tidsresor till framtiden där frågeställningar om klimat, miljö och social hållbarhet står i fokus. 
Vi reser till år 2070. Vattennivåerna har höjts och det kan bli aktuellt att evakuera boende i 
havsnära bostadsområden. Hur kan vi förbättra miljön och klimatet? Ska vi stanna eller bo 
kvar? Vilken typ av samhälle vill vi ha? Det är exempel på frågor som diskuteras under dagen. 

Under en tidsresa förflyttar vi oss till en annan tid för att reflektera över 
och diskutera kring nutiden. Missa inte den här nyheten – att resa till 
framtiden med oss och vara med om att skapa ett hållbart samhälle! 

Under 2018 genomförde Kalmar läns museum två tidsresor till 2068; en med vuxna deltagare 
och en med högstadieelever. ”Omruskande”, ”Många borde få vara med om det här” och 
”Det kändes hoppfullt” är några av de kommentarer som nämndes i utvärderingarna.

Se filmen från framtidsresan här: www.kalmarlansmuseum.se/pedagogik/tidsresor/framtiden/
Deltagare: Minst 18 elever 
Kostnad: 200 kr/elev
Plats: Klassrum eller annan lokal
Tidsåtgång: 2 timmar
Kontakta: Tina Lindström, enhetschef Pedagogiska enheten, 070-
558 51 02, tina.lindstrom@kalmarlansmuseum.se





FÖR FÖRSKOLAN
UPPLEV LIVET FÖRR I TIDEN I 
EN GÅRDSMILJÖ NÄRA ER!
Barnen får ett brev där de bjuds in till 
äldre gårdsmiljö i närheten av förskolan. 
Här får de möta en person från förr i 
tiden. Barnen får hjälpa till med olika 
sysslor, ägna sig åt hantverk, använda äldre 
föremål, lyssna till en berättelse, sjunga 
och kanske leka en lek. Programmet kan 
även erbjudas hos er på förskolan. 
Ålder: 4–6 år
Max: 15 barn per grupp
Tidsåtgång: 1,5 timme
Kostnad/elev: 150 kr

MUNTLIGT BERÄTTANDE 
Vi låter sagohjulet snurra och slumpen 
bestämmer vilka berättelser ni får 
höra. Under berättarstunden hittar 
vi också på en saga tillsammans! 
Genomförs hos er eller på museet.
Ålder: 4–6 år
Max: 15 barn per grupp
Tidsåtgång: 1,5 timme
Kostnad/elev: 150 kr

MÅLA MED JENNY NYSTRÖM
Vi tittar på utställningen tillsammans och 
inspireras av Jenny Nyströms tavlor och 
illustrationer. Därefter målar vi tillsammans.
Ålder: 4–6 år
Max: 15 barn per grupp
Tidsåtgång: 1,5 timme
Kostnad/elev: 150 kr

MAGISKA TIDSRESOR
Även yngre barn kan resa i tiden och uppleva 
hur det var att leva förr! Tillsammans 
reser vi, med hjälp av den magiska 
kristallkulan, hundra år tillbaka i tiden. 
Vi sjunger, dansar, och hjälper till med 
alla dagliga sysslor som ska utföras. 
Plats: I en kulturmiljö nära förskolan.
Ålder: 5–6 år
Max: 20 barn per grupp
Tidsåtgång: 2 timmar
Kostnad/elev: 250 kronor





MUNTLIGT BERÄTTANDE
I tusentals år har människor berättat för 
varandra. Oavsett hur gammal du är, är 
det skönt att för en stund få sjunka in i 
berättandets magiska värld och få ta del 
av ord, platser och människor du annars 
aldrig skulle få möta. Det är en viktig del 
av barns utveckling att få skapa sina egna 
inre bilder, uppleva känslor och klura tankar 
om det som berättelserna förmedlar.

Genom att lyssna och själv få berätta 
får barnen ett bredare ordförråd, bättre 
ordförståelse och ett mer nyanserat språk.

Vi erbjuder muntligt berättande för alla 
åldrar och i alla programmen är barnen/
eleverna delaktiga i att tillsammans skapa 
nya berättelser och föra historien framåt. 

FÖR ÅK F–6: 
Vi låter sagohjulet snurra och slumpen 
bestämmer vilka berättelser ni får höra. 
Programmet består av en berättarstund 
och en workshop, anpassad efter 
barnens ålder, där barnens kreativitet 
och verbala förmåga får sprudla. 
Deltagare: max 30 elever
Kostnad: 150 kr/elev
Plats: Kalmar läns museum 
eller på förskolan/skolan.
Tidsåtgång: 60–90 minuter
Kontakta: Tina Lindström, enhetschef 
Pedagogiska enheten, 070-558 51 02, 
tina.lindstrom@kalmarlansmuseum.se





WORKSHOPS OM  
ANGELÄGNA SAMHÄLLSFRÅGOR
För lite äldre elever erbjuder vi olika 
workshops som handlar om angelägna och 
aktuella samhällsfrågor. Kulturarvet och 
historien är alltid utgångspunkten. I våra 
workshops får eleverna möjlighet att diskutera, 
argumentera och reflektera över svåra frågor 
som handlar om hur de vill leva och vilken 
värld de vill leva i – och hur vi kan nå dit. 

DEMOKRATI
Drömsamhället

Demokratin är på tillbakagång på flera 
ställen i världen. I Sverige tar vi den 
många gånger för given. I denna workshop 
fokuserar vi på demokrati på ett handfast sätt 
utifrån elevernas tankar och förkunskaper. 
Tillsammans bygger vi vårt drömsamhälle. 
Hur ser det ut? Vem/Vilka bestämmer? 
Vilka värden och tankar är viktiga för 

oss och vilket personligt ansvar har vi? 
Programmet bygger på demokrati, mänskliga 
rättigheter och barnkonventionen. 

CIVILKURAGE
Tolerans och mångfald

Vill ni skapa ett bättre socialt klimat i ert 
klassrum? Vill ni att era elever ska bli bättre 
på att stå upp för sig själva och andra? Då 
kan vår workshop i civilkurage vara något för 
er! Vi diskuterar vad man kan göra när man 
själv eller någon annan blir utsatt för något 
som inte känns okej. Hur kan vi stötta och 
peppa oss själva och varandra att säga ifrån? 



JÄMSTÄLLDHET
Vi diskuterar Sverige ur ett kulturhistoriskt 
jämställdhetsperspektiv; från folkhemmets 
Sverige till FN:s globala mål, från 
folkrörelsernas framkomst till feministisk 
aktivism och me-too-rörelsen. I workshopen 
blandar vi humor med allvar, rättigheter 
med skyldigheter, historia med nutid och 
framtid; alltid utifrån att skapa en trygg 
plats där alla deltagare känner sig delaktiga, 
respekterade och hörda. Hur kan vi 
tillsammans skapa ett jämställt samhälle?   

MÅNGFALD
Tillsammans diskuterar vi mångfald i ett 
historiskt perspektiv. Vi reflekterar över 
begreppet och kring de värderingsmönster 
vi kan se i Sverige. Öppenhet är ett 
nyckelbegrepp i utbildningen. Hur öppen 
är du? Denna workshop ger möjlighet till 
insikt om egna och andras värderingar och 
fördomar och kan i förlängningen ge er ett 
bättre klimat och högre i tak inom utbildning 
och på din arbetsplats.

KONFLIKT
Genom att använda historiska och nutida 
exempel kommer vi i workshopen att 
konkretisera hur interkulturella konflikter 
uppkommer, hur vi kan bli bättre på att 
förstå dem och vilken roll vi själva tar i 
konfliktsammanhang. Vi fokuserar på hur 
konflikter kan undvikas, men också på hur du 
kan hantera en konflikt när den väl uppstår.

Deltagare: Max 30 elever 
Kostnad: 200 kr/elev
Plats: Kalmar läns museum eller på skolan
Tidsåtgång: 2 timmar
Kontakta: Tina Lindström, enhetschef 
Pedagogiska enheten, 070-558 51 02, 
tina.lindstrom@kalmarlansmuseum.se



ANVÄND OSS!
Du vet väl att barn och unga till och med 19 år har fri entré 
till museet. Välkommen hit med din klass eller barngrupp! 

OBS! Förboka ditt besök på 0480-45 13 70 eller genom 
att mejla reception@kalmarlansmuseum.se.

SKAPA FRITT I VÅR ATELJÉ
Vår härliga ateljé på plan 2 står alltid redo för er. Här 
finns en uppsjö av olika material att skapa av. Kom och 
låt kreativiteten flöda fritt! Det kostar ingenting. 

Varmt välkommen till ditt eget länsmuseum!

www.kalmarlansmuseum.se


