VÄLKOMNA TILL VANDRING BLAND GAMLA STANS MUSEER
Gamla stans museer bjuder in till en frågesportsvandring i Gamla stans gränder.
Startplatsen för promenaden är valfri. Tanken är att klassen delas in i mindre grupper
Varje grupp startar vid var sitt museum.
A. Postmuseum
B. Forum för levande historia
C. Nobelmuseum
D. Kungl. Myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum
E. Livrustkammaren
F. Stockholms slott
G. Stockholms medeltidsmuseum
LÄRARHANDLEDNING
För grundskolans årskurs 6/7 – gymnasiala utbildningar. I linje med läroplanerna vill Gamla
stans museer ge eleverna tillfälle att känna delaktighet med vårt gemensamma kulturarv.
Använd museerna som en kunskapskälla!
Eleverna kan genom vandringen till Gamla stans museer utveckla sin kunskap om historiska
sammanhang, alltifrån medeltiden till idag och bekanta sig med de olika museerna.
Materialet är tänkt för lärare som besöker Gamla stan tillsammans med sin klass.
Frågeformuläret kan då användas som en grund att utgå ifrån då du som lärare delar in klassen i
mindre grupper och skickar ut dem på upptäcktsfärd till sju av museerna i Gamla stan.
Under ert besök tränas eleverna i att utveckla sin orienterings- och samarbetsförmåga genom
praktiska övningar. Under promenaden skall de svara på ett antal frågor. Svaren finns att
hämta i och utanför museerna. Det är fri entré för skolungdomar på museerna.
Praktisk information:
1. Varje grupp skall ha ett frågeformulär, inklusive karta, och penna.
2. Läraren tar helhetsansvar.
3. Promenaden tar ca1,5 timme.
4. Efterbearbetning: rättning av svaren/redovisning sköter varje klass efter promenaden/i skolan.
5. Facit finner du som lärare på museernas hemsida/lärarhandledning.
6. Vandringen/besöket är gratis.
Hemsidor:
www.postmuseum.posten.se
www.levandehistoria.se
www.nobelmuseum.se
www.myntkabinettet.se
www.livrustkammaren.se
www.kungahuset.se
www.medeltidsmuseet.stockholm.se

FACIT TILL VANDRING BLAND GAMLA STANS MUSEER
1. Nobelmuseet
a. Svenska Akademien
b. Fysik – Atom
Kemi - Provrör, bägare, laboratorieutrustning
Fysiolog eller medicin – Hjärta
Litteratur – Bok
Fred – Olivkvist
Ekonomi - Diagram
2. Kungl. Myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum
a. Det är S:t Erik, som är Stockholms skyddshelgon och symbol för Stockholms stad. S:t Erik
dök upp på Stockholmssigillet första gången 1376. Ta gärna reda på mer om S:t Erik och
legenden om honom i skolan.
b. Myntet är ett plåtmynt och gjort av koppar i valören 10 daler SM (silvermynt)och väger 19,7
kg. De första banksedlarna gavs ut av Stockholms Banco.
3. Livrustkammaren
a. Svenska, engelska och ryska
b. 1830
4. Slottet
a. 1697
b. Musik, religion, barmhärtighet och poesi.
5. Medeltidsmuseet
a. Norrbro
b. Birger Jarl
6. Forum för levande historia
a. Politiskt korrekt
b. …om detta må ni berätta…
7. Postmuseum
a. Karl XIV Johan
b. Drottning Kristina, Post-båhden

