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2019-2020

Skolprogram runt i länet
Under 500 dagar, med start 1 oktober 2019, kommer
Dalarnas museum vara lite annorlunda. Till exempel kommer
själva museibyggnaden att hållas stängd. Därmed har vi inte
möjlighet att erbjuda våra ordinarie skolprogram på plats
kopplade till utställningarna i Falun under denna period. Det
vi däremot kan erbjuda är ett mindre antal skolprogram där
våra museipedagoger bokas till ett besök på er skola. Alla
program har genomtänkta kopplingar till läroplanen, men kan
även anpassas efter era önskemål. Tveka inte att höra av er
till oss för vidare diskussioner. Kom även ihåg att samtliga
program går att boka inom ramen för Skapande skola.
Nationella kulturpolitiska mål: att bl.a. främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja ett levande kulturarv
som bevaras, används och utvecklas, särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt
till kultur.

Boka: bokning@dalarnasmuseum.se
Kostnad: 1000:- plus milersättning

Selma och djuren
Programtid: ca 90 min

f-klass - åk 2

Vem var Selma Lagerlöf? Hade hon katt? Kanske
hund eller gås? Kan man bli frisk av en fågel? Hör
berättelserna! Efteråt målar vi!
”Skildringar av livet förr och nu i (barn)litteratur, sånger och filmer, t.ex.
skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever
nu. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till
att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom
historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.” (Lgr 11)

Nyfiken i en strut - om arkeologi
Programtid: ca 90 min
		

åk 3-5
(Kan även anpassas till andra
årskurser, och olika tidsperioder.)

En arkeolog från Dalarnas museum berättar om hur
vi får kunskap om förhistorien och de människor som
levde då. Tillsammans genomför vi en ”arkeologisk
undersökning” i specialtillverkade grävlådor. Sedan
tolkar vi det vi hittat!
”Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att
de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt
källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom
undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till
och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap.” (Lgr 11)

Evigheten hörde någon ropa hej
Programtid: 90 - 120 min

åk 4-5

Besök i klassen. Eleverna gör varsitt grafiskt blad,
ett träsnitt på temat Vi är alla ett Hej i evigheten,
tillsammans med Dalarnas museums pedagog.
Vi fyller en vägg med Hej.
”Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att
uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och
verktyg samt med olika material...” (Lgr 11)

3D-poesi
Programtid: 90 - 120 min

åk 6-9

Gör en skulptur med hjälp av Thomas Tranströmers
dikter. Pedagogen har materialet, eleverna har
fantasin.
”Eleverna ska - - - stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer” ”I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om
hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och
uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet
och sitt intresse för att skapa. uttrycksformer.” (Lgr 11)

Snacka om demokrati / Lek med
Dalarnas litterära Nobelpristagare
Programtid: 90 – 120 min

högstadiet och
gymnasiet

Övningar i demokrati. Skriv en berättelse med hjälp
av Selma Lagerlöf och Erik Axel Karlfeldt.
”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man
formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.
Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och
bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.” (Lgr 11)

bokning@dalarnasmuseum.se
www.dalarnasmuseum.se

