
Kampen i tiden     År 4-9

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. 

Vi fokuserar på de globala målen och löser uppdrag, 
utmanas och navigerar genom något av utställningens 
teman; kunskap, arbete, kropp, plats och makt. 

Vi arbetar även med en skapande workshop.

Gör historien och konsten levande

Vi är ett konst- och kulturhistoriskt museum som levandegör länets kulturarv. 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.

Om oss

Vi som arbetar på Jönköpings läns museum har gedigen pedagogisk och konstnärlig utbildning och 
har mycket god vana av att möta olika sorters grupper. Vi har även god vana av att arbeta med elever i 
behov av särskilt stöd. Just mötet är oerhört viktigt för oss och att alla elever som besöker oss känner 
sig sedda och bekräftade.

Vi erbjuder fem olika program 

1. Följa John – I John Bauers fotspår       

2. Kampen i tiden         

3. Konstspaning

4. Järnålderspärlan 

5. Värdegrunda

Skapande skola på 
Jönköpings läns museum2023/2024

Följa John År F-9

Upplev John Bauers konstverk och utforska hans stora 
bildskatt. Vi utgår från sagorna och hur de kan lära oss att 
vara mot varandra. 

För de yngre klasserna blir det ett besök i 
sagogarderoben. För de äldre eleverna blir fokus hur 
samhället såg ut då jämfört med nu och att följa sina 
drömmar. 

Besöket avslutas med en skapande fördjupning.

År F-9

År 4-9

År F-9

År 2-5

År 6-9



Järnålderspärlan År 2-5

Fördjupa dig i järnåldern. Här utgår vi ifrån boken 
Järnålderspärlan där du får följa flera olika karaktärer. 
Genom deras berättelser och bokens fakta får vi veta  
mer om hur det kunde vara att leva under järnåldern.

Vi kommer att arbeta praktiskt och diskutera hur livet 
kunde se ut under denna tid jämfört med idag och får 
skapa i samma material som användes vid denna tid.

Konstspaning År F-9

I vår miljö har skapande och konst en naturlig plats. 
Vi utgår från ett konstnärligt och samhällskritiskt  
perspektiv utifrån konstverk eller en konstriktning.

Konst kan även vara lek, matematik eller historia,  
beroende på vilken ingång ni önskar.

I våra verkstäder finns möjlighet att prova nya material  
i en inspirerande atmosfär.

Värdegrunda År 6-9  

Varför gör vi som vi gör? Hur kan vi förändra våra sätt 
att tänka och handla på så att det blir så bra som möjligt 
för alla. Tillsammans med eleverna funderar vi och tar 
avstamp i värdegrundsfrågor och mänskliga rättigheter.

Utställningen vi utgår från bygger på verk som elever från 
högstadieskolor och gymnasium har skapat. Visningen 
efterföljs av en skapande workshop.

Värdegrunda går endast att boka maj, juni & augusti.

Vad kan bidraget användas till? 
Ett av Kulturrådets uppdrag är att tillgängliggöra kultur för barn och unga, där Skapande skola är en  
viktig del. Bidraget kan användas för visning med skapande fördjupning på Jönköpings läns museum  
och bekostar även resan till och från museet. Skapande skola söks av kultursamordnare i de olika  
kommunerna. 

Mer information och kontakt 
jonkopingslansmuseum.se/for-larare 
Ansvarig pedagog Tel: 036-30 18 71  |  E-post: pedagogik@jkpglm.se


