
Pedagogik
visningar & program



Jönköpings läns museum 
Vi är ett konst- och kulturhistoriskt museum som levandegör länets 
kulturarv. Här möts besökare av utställningar i salar med ljus och rymd. I 
museet ryms även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv och en ateljé 
för målerikonservering. Med stor kunskap inom en rad områden knutna 
till kulturarv, bidrar vi på ett hållbart och långsiktigt sätt till samhällets 
utveckling.

Välkommen att utforska kulturarv hos oss – från då till nu! 
Vi erbjuder visningar och program som utgår från läroplansmålen för 
förskola, grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning. Vid önskemål 
anpassar vi visningar för elever med särskilda behov. Föremål och 
funktioner för ökad tillgänglighet finns, samt visningar på lättare svenska.

Varje termin arrangerar vi fortbildningstillfällen för pedagoger, där vi bjuder 
in föreläsare på teman som berör barn och unga. Dessa är kostnadsfria 
och öppna för alla.

Med fokus på värdegrund utgår vi från konst och historia, där mänskliga 
rättigheter, barnkonventionen och de Globala målen finns med som en 
naturlig del i våra visningar och program.

VÄLKOMMEN

Visning med pedagog 40 min

Ta del av våra utställningar under en 
visning, där vi utforskar och diskuterar 
tillsammans. 

Visning med verkstad 70-80 min

Vill ni få fördjupad kunskap genom en 
visning med ett praktiskt moment? Ett 
sätt för elever att reflektera, diskutera 
och skapa själva utifrån det vi pratat 
om i utställningen. Det här alternativet 
finns tillgängligt för vissa av våra 
utställningar.

Besök på egen hand

Skolgrupper med lärare som vill besöka 
museet på egen hand behöver alltid 
anmäla sig i förväg. Medföljande lärare 
ansvarar för besöket samt ordning och 
säkerhet under vistelsen i museets 
miljöer. 

Besök på egen hand är oftast 
kostnadsfritt. Se vår webb för priser.

Visste du att vi har ett 
syntolkningsspår i Följa John?
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Kampen i tiden     År 4-9, Gy + Vux

I vår kulturhistoriska utställning möter ni 37 livsöden som alla bär 
minnen med avgörande ögonblick. Erfarenheter och händelser som 
lett fram till vårt gemensamma nu. Bilda lag och spela utställningen. 
Lös uppdrag, utmanas och navigera genom berättelser om kunskap, 
arbete, kropp, plats och makt. 

Följa John     År F-9, Gy + Vux

Upplev John Bauers konstverk och utforska hans stora bildskatt. 
Visningen anpassas efter ålder med konsten i fokus. Vi utgår från 
sagorna och hur de kan lära oss att vara mot varandra. Eller kanske 
passar det bättre med John och Esters livsöde i brytpunkten till 
kvinnans frigörelse. 

Minnen, människor, platser     År 4-9, Gy + Vux

Här hittar ni Jönköpings historia från att staden grundades fram tills 
idag. Visste du att det har funnits ett slott i Jönköping och vad betyder 
egentligen Smålands Jerusalem? Visningen utgår från en historisk 
kontext.

För tillfälliga utställningar 
se jonkopingslansmuseum.se
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M Konstspaning     År F-9, Gy + Vux

I vår miljö har skapande och konst en naturlig plats. Vi utgår från ett 
konstnärligt och samhällskritiskt perspektiv utifrån konstverk eller en 
konstriktning. I våra verkstäder finns möjlighet att prova nya material i 
en inspirerande atmosfär. 

Viktors värld och verklighet     År 7-9, Gy + Vux

Författaren Viktor Rydbergs idévärld och livsöde presenteras. 
Från barndomens lyckliga år, då katastrofer slår hans värld itu, till 
vuxenlivets yrkeskarriär och författarskap. Här möter ni en förkämpe för 
jämställdhet.
 
Normstorm     År 4-9, Gy + Vux

Återkommande tillfällig utställning. 
Varför gör vi som vi gör och vad är en norm? Hur kan vi förändra våra 
sätt att tänka och handla på? Tillsammans funderar vi över vad som har 
förändrats över tid. Utställningen bygger på verk som elever från 
högstadieskolor och gymnasium har skapat. 

Skapande skola

Skapande skola är en viktig del i 
Kulturrådets uppdrag att tillgängliggöra 
kultur för barn och unga. Bidraget kan 
användas för visning med skapande 
fördjupning och bekostar även resan 
till och från museet. Det går även bra 
att boka ur vårt ordinarie program med 
medel från Skapande skola.

Järnålderspärlan     År F-4

Fördjupa er i järnåldern. Med utgångspunkt i boken Järnålderspärlan 
får du följa olika karaktärer och livet under järnåldern, genom fakta och 
spännande berättelser.

Jönköpingskravallerna     År 7-9, Gy + Vux

Vi undersöker resandefolkets historia via Jönköpingskravallerna 
1948. Ett utanförskap, där det sedan länge fanns stora motsättningar 
mellan resande och Jönköpingsbor. Här i Jönköping med sin stora 
resandekoloni var dessa extra starka. Vi diskuterar kring det som 
hände och hur det dokumenterades. Vems berättelser fick företräde 
och vems röster fick höras?



Kontakt och bokning

Hör av er till oss för bokning av skolvisningar, 
verkstad och andra aktiviteter, eller med 
funderingar och frågor.

Boka här
Tel: 036-30 18 05
E-post: besoksservice@jkpglm.se

För frågor kring vårt pedagogiska program 
kontakta
Verksamhetsutvecklare Josefine Ottosson.
Tel: 036-30 18 71
E-post: josefine.ottosson@jkpglm.se

jonkopingslansmuseum.se

@jkpglm

@jonkopingslansmuseum

Kontakt och bokning

Boka på vår webbplats: jonkopingslansmuseum.se/bokning

För frågor kring visningar, verkstad och andra aktiviteter
Tel: 036-30 18 17  |  E-post: besoksservice@jkpglm.se

För frågor kring pedagogiska program,  
kontakta våra museipedagoger

Tel: 036-30 18 71  |  E-post: pedagogik@jkpglm.se


