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Museets skolprogram
Spåren efter vikingarna
Vikingar är något som vi ser i media och porträtteringen av dem är olika för varje
gång, men hur levde människor egentligen under vikingatiden? Under visningen
pratar vi om hur det vikingatida Nacka såg ut och spåren som visar att de en gång
funnits här utifrån de föremål som finns utställda på museet. Vilka gudar trodde
de på, hur bodde människorna, hur såg måltiderna ut och vilka spår har de lämnat
efter sig i landskapet?
Rekommenderat för årskurs 1-3. Kan bokas med skapande verkstad som tillägg.

Nacka och världen
Längs vattenvägen genom nacka har människor färdats i hundratals år.
Vattenvägarna har möjliggjort att människor från när och fjärran har kunnat mötas,
både för jobb och handel men också för krig och konflikter. Detta kan vi se spår
av idag, bland annat genom några av de historiska föremål som finns utställda på
museet. Vi rör oss genom historien, med start i spåren av järnålderns handel och
kulturella utbyten, fram till 1700-talet.
Rekommenderat för årskurs 4-6. Kan bokas med skapande verkstad som tillägg.

Stormaktstiden
En visning om stormaktstidens uppgång och fall. Från makro till mikroperspektiv
berättar guiden om politiskt spel, regenter och krigen. Men även soldatfamiljens liv
och levnadsförhållanden. Med avstamp från slaget vid Baggensstäket pratar vi om
historiska källor och källkritik. Vi talar om Stormaktstiden utifrån kartor, bilder och
de historiska föremål som finns utställda på museet.
Rekommenderat för årskurs 4-6.

Kriget och kvinnorna
Ständigt närvarande men sällan synliga. Kvinnor har ständigt funnits med i krig.
Militärt och civilt, både som offer och som våldsverkare. Under denna visning sätter
vi ljus på kvinnornas historia under stormaktstiden. Från slagfälten och fältlägren,
till torparlivet i Sverige. Fokus ligger på stormaktstiden.
Rekommenderat för årskurs 4-6.

Krig och propaganda
Det kan kännas främmande att det funnits en tid utan varken telefoner, internet
och dagstidningar. Befolkningen i stormaktstidens Sverige fick sin information via
predikstolen i kyrkan, krigen kunde på detta vis både legitimeras och uppmuntras.
Under denna visning pratar vi om propaganda som medel i krigsföring. Hur används propaganda i krig och kan vi ta lärdomar av det idag? Hur ska vi förhålla oss
till historiska källor och tillämpa källkritik? Visningen lägger tyngdpunkt på
Stormaktstiden och Det stora nordiska kriget.
Rekommenderat för årskurs 7-9 samt gymnasium

Priser och bokning
Visning skolklass			 800:Visning m. skapande verkstad 1100:Bokning sker via telefon 08-570 31 110 eller per email
till info@hamnmuseum.se

Angivna årskurser är rekommendationer. Samtliga visningar går att
anpassa efter ålder, önskemål och behov. Kontakta oss för att diskutera
hur vi kan anpassa ert besök i bästa möjliga mån. Skapande verkstäder
kan bokas i samband med vissa guidade visningar. Tillsammans med en
museipedagog får eleverna skapa runor i skrift och lera.
Mer info om museet hittar du på www.hamnmuseum.se

