MUSEILEKTIONER vårterminen 2020
för förskola, dagbarnvårdare och grundskola
Nu är det dags att boka vårens lektioner!

Lektionerna är utformade för att passa in i läroplanen.
De har olika teman baserade på våra tillfälliga och permanenta utställningar.
För skolor inom Mölndals stad är alla våra lektioner kostnadsfria.
Pedagogiken på Mölndals stadsmuseum bygger på delaktighet och dialog.
Det är era upplevelser, minnen och berättelser som fyller våra samlingar med liv!

Att tänka på inför besöket

Det finns fina miljöer utomhus i närheten av museet där ni kan äta.
Däremot finns det ingen plats inne på museet där ni kan äta medhavd matsäck.

Mölndals stadsmuseum på egen hand

Kom även under våra ordinarie öppettider:
tisdag–fredag, 12.00–16.00. Museet har fri entré.
Kontakta oss i förväg, så att både ni och vi kan planera besöket på bästa sätt.

Bokning och kontakt: museilektion@molndal.se

Välkommen!/museipedagog Malin Broby

Fri
entré!
Öppet tisdag–söndag, 12.00–16.00
Torsdag kvällsöppet till 19.00
Kvarnbygatan 12, Mölndal. museum.molndal.se

Lektioner i utställningen
”Mat – i nöd och lust”
Besök hos Husmor Kerstin

Följ med husmor Kerstin som visar och
berättar i utställningen ”Mat – i nöd och lust”.
Hon berättar om köksarbetet förr i världen och
nymodigheterna under 1900-talet.
Husmor Kerstin delar också med sig av smarta
tips i köket och förklarar ett och annat om
mathantering. I mötet mellan Kerstin och
barnen uppstår intressanta samtal där de lär
varandra om ”sin tid”.
Avslutningsvis finns det tid för barnen att
själva upptäcka och leka lugnt i utställningen.
Varsågoda!
Antal: max 10 barn
Tidsåtgång: 45 minuter–1 timme
Ålder: 4–6 år
När?: förmiddagar, enligt överenskommelse
med museipedagog. Ej måndagar.

Lektioner i museets
permanenta utställningar

Mat, gemenskap och historia

För 200 år sedan skulle en husmor kunna
planera och hushålla med mat med över ett
års framförhållning till en stor familj. Vilken
fantastisk kunskap! Idag svänger vi förbi
mataffären på vägen hem fr jobbet och lagar
till något snabbt och enkelt. Hur hamnade vi
här?
Under denna lektion pratar vi om vägen
dit. Hur våra kök och matvanor förändrats i
grunden på bara några generationer. Om
spisen, kylen och frysen – vilken dröm! Om
all tid som lagts på att planera, förbereda,
hantera och laga all denna mat som är
en sådan viktig del av våra liv. Och om
gemenskapen – det fina med att äta och fika
tillsammans. Välkomna!

Vem är du? Vem är jag?

Lektionen har som mål att få barn och unga
att förstå sin historia och sin samtid. Vi pratar
om minnen och berättelser kopplade till saker
du kan hitta i museet eller sådant du har
hemma. Eleverna får också uppdrag att utföra,
så att de kan lära sig mer om sina kamrater
och sig själva.
Antal: ca 15 elever
Tidsåtgång: ca 1 timme
Ålder: från årskurs 4 och uppåt
När?: förmiddagar, enligt överenskommelse
med museipedagog. Ej måndagar.

Antal: halvklass (max 15 elever)
I samråd med museets pedagog kan den
andra halvklassen göra andra uppgifter i
museet tillsammans med personal från skolan.
Tidsåtgång: ca 45 minuter
Ålder: från årskurs 4 och uppåt
När?: förmiddagar, enligt överenskommelse
med museipedagog. Ej måndagar.

Tips! Besök gärna utställningen som en del i

Hemkunskapsundervisningen!
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God morgon fröken!

Hur var det att gå i skolan förr? Barnen får
låna tidsenliga kläder och gör en resa ca 100
år tillbaka i tiden. Att lära sig vacker handstil
och att prata om disciplin är lite av det vi gör
tillsammans.
Antal: max 24 elever
Tidsåtgång: ca 1 timme
Ålder: från årskurs 2 och uppåt
När?: förmiddagar, enligt överenskommelse
med museipedagog. Ej måndagar.
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Barnvandring i Kvarnbyn

I slutet av 1800-talet var Kvarnbyn centrum
i Mölndal. Tusentals människor levde och
arbetade här. Hur såg livet ut för barn och
vuxna, fattiga och rika? Hur har Kvarnbyn
växt fram och hur bodde man egentligen?
Detta och mycket mer pratar vi om på vår
vandring.
Antal: helklass, max 30 elever
Tidsåtgång: ca 75 minuter
Ålder: från årskurs 2 och uppåt
När?: enligt överenskommelse med
museipedagog. Ej måndagar.

Tips! Klädsel efter väder
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Upptäck mer!
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Nytt i vår! Håll utkik!
Fylgja – Tyras fantastiska resa

I dataspelet Fylgja får du följa med
flickan Tyra på en äventyrlig resa
tillbaka till forntiden.
På fylgja.se kan du ladda ner
spelet, göra ett virtuellt besök i
miljöerna från Fylgja och läsa mer
om de arkeologiska fynd i Kållered
som spelet bygger på.
Här finns också fördjupningsmaterial,
lärarhandledning, pyssel och quiz.
Använd Fylgja i skolan,
som ett komplement till
forntidsundervisningen!

Lyx från Lindome

I utställningen Lyx från Lindome visar vi stolar
och andra möbler tillverkade i Lindome. Från
1700-talets början fram till 1900-talets mitt
tillverkade traktens bönder moderna möbler
för rika kunder i Göteborg. Nästan varenda
gård hade koppling till denna snickartradition.

Ålder: 8–12 år

The museum in english

Vill du som engelskalärare komma till museet
med dina elever? Som förslag kan vi prata
om möbler i utställningen Lyx från Lindome,
gå igenom olika teman i Öppna magasinet
eller titta på cykelutställningen som är årets
tillfälliga utställning. Men kom gärna med
egna förslag.
Hör av dig till malin.broby@molndal.se så
planerar vi en lektion tillsammans.
Antal: ca 15 elever
Tidsåtgång: 40 minuter
Ålder: för elever som har
engelskaundervisning

En stol från Lindome
Kan ni tänka er att det var lyx att äga en stol
på 1700-talet? Vi pratar om hur och varför
möblerna tillverkades och hur alla i familjen
arbetade tillsammans. Vi tittar på möbelstilar
och detaljer. Vad är unikt med just de här
möblerna? Och hur lever de vidare idag?
Antal: ca 15 elever
Tidsåtgång: ca 1 tim
Ålder: årskurs 3 och uppåt
När?: förmiddagar, enligt överenskommelse
med museipedagog. Ej måndagar.
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Nyhet!

Ta med dig klassen till
Kvarnbyn eller Tulebosjön.
ENTER Mölndal är en platsspecifik interaktiv
upplevelse – genom din mobiltelefon!
ENTER Mölndal finns på två platser i
kommunen: Mölndals kvarnby och vid
Tulebosjön i Kållered.
Gå in på entermolndal.se och läs mer om hur
ni ska gå till väga.
I Kvarnbyn har forsen gett människor
möjlighet att leva, överleva, arbeta och skapa
i mer än 600 år. Här får du uppleva platsen
genom röster och berättelser från olika tider.
Upplevelsen och vandringen sker genom
webbläsaren i din telefon. Denna promenad
passar från årskurs 7.

Mölndals stadsmuseum på webben
• Läs mer om museet och våra utställningar:
museum.molndal.se
• Sociala medier:
facebook.com/molndalsstadsmuseum
• Våra samlingar online:
digitaltmuseum.se/owners/S-MS

Vid Tulebosjön har arkeologer hittat
spännande spår från forntiden. Här får du i
en app utforska platsens historia och stiga in i
virtuella rum. Upplevelsen och vandringen är
skapad för familjer och barn från 9 år. Denna
promenad passar från årskurs 3.

• ENTER Mölndal:
entermolndal.se
• Fylgja:
fylgja.se
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