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Västerviks Museum | Skolprogram

Västerviks Museum har hela kommunen som arbetsområde och
erbjuder en mängd aktiviteter som
rör Tjustbygdens kulturarv och
kulturmiljöer. Som ett stöd och
komplement till skolors verksamhet erbjuder vi guidningar och
skolprogram anpassade efter läroplanerna som passar elever i alla
olika åldrar. Kontakta gärna oss för
information om vilka centrala
innehåll i läroplanerna ett specifikt
skolprogram är kopplat till. Har ni
egna idéer eller önskemål så tveka
inte att höra av er!

!
t
t
a
u
d
e
t
s
s
i
V ...Skolklasser har alltid
fri entré till museets
och naturums
utställningar.

...På våra webbsidor hittar
ni alltid aktuell info om
utställningar och
aktiviteter.
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Mars Makalös
- Det marina 1500-talet
Följ med ner under ytan och utforska
Mars, Ringaren och de andra skeppen
från 1500-talet. Genom en guidad tur
ges en introduktion till 1500-talets Sverige, den blomstrande Östersjöhandeln
och det nordiska sjuårskriget. Lyssna på
berättelser om båtsmän och bysseskyttar, om handelsskepp och örlogsfartyg i
Östersjön och se föremål bärgade från
havets botten. Vi gör självklart en djupdykning i de pågående undersökningarna av det makalösa skeppet Mars,
världsunikt i sitt slag, som har upptäckts
efter nästan 450 år på havets botten.
Guidningen kan anpassas efter åldersgrupp.
Pris: 350 kr/grupp
Tid: 1 timme
Koppling till LGR11:
Historia åk 4-6

Hällristningsoch fornlämningsvandringar
Västerviks kommun tillhör en av de
mest fornlämningsrika i landet. Här
finns framförallt en mängd gravar och
hällristningar från bronsåldern. Efter
önskemål kan vi tillsammans ta fram en
lämplig rutt. Varför inte belysa hällristningarna i Almvik, Casimirsborg eller
Lofta med släpljus? En fantastisk upplevelse! Eller kanske en tur till fornlämningsområdet vid Hermanstorp? Här
erbjuds allt från korta turer till längre
beroende på vad man vill se och vilken
tid man har till förfogande. Kan anpassas efter åldersgrupp samt intresse och
måste bokas i god tid.
Pris: 350 kr/h + resekostnad
Tid: 2-3 timmar beroende
på grupp och önskemål
Koppling till LGR11:
Historia åk 1-3, 4-6. Geogra¬fi åk 4-6
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Vad är ett museum?
Ett hus med gamla saker eller vårt
kollektiva minne? Varför sparar vi saker
och vad kan de sparade sakerna säga om
vilka vi är? I detta program ges en introduktion till museerna och dess verksamhet. Genom att utforska museets utställningar undersöker vi vad ett föremål
kan säga om sin tid. Kanske är det så att
vi själva sparar saker hemma som betyder något för minnet? Begrepp som
källor, källkritik, autenticitet och historiebruk tas upp. Genom urvalsövningar
får eleverna en insyn i vad det innebär
att välja ut och spara delar av vårt kulturarv. Passar elever från mellanstadium
till gymnasium.

Stadsvandring
En stadsvandring i Västervik som
bjuder på spännande berättelser om
stadens historia, folk, hus och platser.
Hör historierna om när kungen
bestämde att staden skulle flyttas, när
staden brann, om Gustav Vasas skeppsvarv och hur båtsmännen levde i Västervik. Vi följer spåren från förr genom
besök i stadens äldre kvarter med
trähusbebyggelse, den medeltida slottsruinen och S:ta Gertruds kyrka.
Pris: 350 kr/h
Tid: 1-2 timmar beroende på önskemål
Koppling till LGR11:
Historia åk 1-3

Pris: 350 kr/grupp
Tid: 1 timme
Koppling till LGR11:
Historia åk 4-6, 7-9
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Från stenålder till medeltid
Föredrag och temadagar om förhistoria
och medeltid. Aktiviteterna kan anpassas efter intresse och åldersgrupp. Exempel på aktiviteter kan vara: titta och
undersök föremål från stenålder och
järnålder, prova att laga mat i kokgrop,
baka bröd, knacka flinta, skjuta pilbåge,
vikingatida lekar med mera. Temadagarna kan förläggas på Kulbacken eller
annan plats och måste bokas i god tid.
Pris: 350kr/h + 10-40 kr/elev beroende
på aktiviteter + resekostnad
Tid: Beroende av aktivitet
Koppling till LGR11:
Beroende på aktiviteter, t.ex historia,
idrott och hälsa, religionskunskap och
slöjd

Slottsholmen - Medeltid
Vi besöker Stegeholms ruin och berättar
om utvecklingen från borg till slott och
vilken betydelse Stegeholm har haft i
Västerviks stads utveckling. Platsen och
de arkeologiska fynden berättar en
spännande historia om stadens äldsta
tid och om människorna vid det medeltida Stegeholm.
För den lärare som känner att medeltiden har passerat men vill fördjupa elevernas kunskap för historiska källor är
Slottsholmen ett bra studieobjekt. Det
arkeologiska källmaterialet i form av
ben, keramik och tegel har sina förutsättningar, de skriftliga källorna har
sina. Men vilka bilder ger de olika
källorna? Vad finns det för problem?
Och vad fi¬nns det för möjligheter.
Pris: 350 kr/h
Tid: 1-2 timmar beroende på önskemål
Koppling till LGR11:
Historia åk 4-6
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1800-talet på Kulbacken
Föredrag och temadag om 1800-talets
Sverige. Lär mer och upplev livet under
1800-talet i våra inredda båtsmansstugor på Kulbacken. Prova till exempel på
luffarslöjd, baka bröd, karda ull och
spinna garn. Aktiviteterna kan anpassas
efter intresse och åldersgrupp.
Pris: 350 kr/h + 10-40 kr/elev beroende
på aktiviteter
Tid: Beroende på aktivitet
Koppling till LGR11:
Historia åk 4-6, 7-9
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inte starta upp ert
TEMA-arbete hos oss

Mobilt museum
Ibland kan det vara svårt för klasser att
ta sig till museet, därför erbjuder vi att
komma till er i klassrummet istället. Vi
kan visa föremål, bilder och fotografier
eller varför inte ta och titta på kulturmiljöer i närområdet av skolan. Aktiviteterna kan anpassas efter önskemål och
åldersgrupp och behöver bokas i god
tid.
Pris: 350 kr/h + resekostnad
Tid: Beroende på aktivitet
Koppling till LGR11:
Historia åk 1-3, 4-6

och avsluta med en
utställning?
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Naturum Västervik erbjuder
varierade aktiviteter kopplade till
läroplanen med särskild spetskunskap om Östersjön. I naturum möts ni av en naturguide
som förbereder ert besök efter era
önskemål. Föreläsning, guidning
och filmvisning kan anpassas till
aktuellt tema och åldersgrupp.
Utrustning i klassuppsättning
som kan behövas vid utomhusaktiviteter vid vatten finns också på
naturum. Passa även på att
besöka oss på skollov, naturum är
öppet och håll utkik efter skollovsprogram med lite extra kul.
Alla guidningar i naturum är
kostnadsfria för skolan.
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...Ni är alltid välkomna

med egna förslag på
program och aktiviteter.
Kontakta receptionen, så
får ni hjälp.
...Vi har sittplatser inne
och ute, eldstad och
Västerviks bästa utsikt!
...Ring alltid före ert
besök för att vara
garanterad guidning.
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Föreläsningar och film om Östersjön
Lär Dig mer om Östersjön och vad som
händer ovan och under ytan!
Anpassas till alla åldrar, från förskoleklasser till gymnasieklasser.
Pris:Kostnadsfritt på naturum
Skolbesök debiteras 120kr/h,
exkl. resekostnad
Tid: 1-2 timmar
Naturpromenader med fågelspaning
Vi går ut i naturen och tittar på för
årstiden spännande saker. Passar yngre
åldrar förskola –åk 3.
Pris:Kostnadsfritt på naturum
Tid: 1 timmar

Skådarskola vid panoramafönstret
Senhöst fram till vår matar vi fåglar med
olika, för fåglar, läckerheter. Från vårt
stora fönster kan vi utan att störa skåda
fåglarna som låter sig smaka av maten.
En guide berättar om fåglarna och kan
svara på frågor. Passar alla åldrar,
förskola –åk 3.
Pris:Kostnadsfritt på naturum
Tid: 30 minuter
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ta med minst ett extra
ombyte när aktiviteten
är vid vattnet!
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Guidning vid akvarier
Inne i naturum kan Ni lära Er mer om
djurlivet i Östersjön. Vilka arter hittar
man i naturums akvarier? Man får också
veta mer om vilka problem som Östersjön brottas med samt vilka åtgärder
man använder för att minska dem som
tex övergödning.
Anpassas till alla åldrar.
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Lä ...naturum Västervik har
Pris:Kostnadsfritt på naturum
Tid: 40 minuter

producerat lektionsmaterial
om Östersjön och vatten.
tillgängligt för lärare.
åk2-9.

Vattenskola
På våren i mitten av maj brukar Vattenskolan starta och till hösten i slutet av
augusti. Vattenskolan är en Östersjöutbildning i vattnet och all utrustning
finns att låna. Eleverna får först lite
grundläggande teori om varför Östersjön är ett så speciellt hav innan det blir
dags att prova på att snorkla, håva och
plocka upp växt- och djurarter ur vattnet. Varje art bestäms och berättas om
innan de återförs till havet. Eleverna får
på så sätt en spännande upplevelse samt
möjlighet att se vad som växer och lever
under ytan. Eleverna delas in i grupper
om 4-8 st, beroende på ålder och vattenvana. Snorkling sker tidigast från åk4.
Passar från förskola - gymnasiet
Pris: 22 elever 350 kr,
större grupper 400 kr
Tid: 120 minuter, större grupper kräver
mer tid.
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Våtlabbet
Hoppkräftor, hinnkräftor och andra
plankton är starten på allt liv i havet.
Här få ni möjlighet att lära er om mikroskopiska organismer i vatten. Vi
börjar med bildspel och sedan hämtar vi
upp egna vattenprover. På naturum
finns klassuppsättning med stereoluppar och personal guidar på storbildsskärm för att förklara vad man ser. Max
antal 20 elever.
Passar från mellanstadiet och uppåt.
Pris: 20 elever 250 kr
Tid:2 timmar

Snorkelled
På Lysingsbadet finns en snorkelled, en
naturstig under ytan. Där kan ni på
egen hand upptäcka havets växter och
djur. Ni kan boka guidning och utrustning hos oss. Vid guidning gäller
samma taxa som vid Vattenskola.
Kostnadsfritt att snorkla på egen hand.
Pris: 22 elever 350 kr (se Vattenskola)
Tid: 90-120 minuter/grupp
Tipspromenad runt Kulbacken
Passa på att titta på natur och kultur på
Kulbacken samtidigt som Ni klurar på
frågorna i vår tipspromenad.
Passar åk 4-9.
Pris:Kostnadsfritt på naturum
Tid: ca 30 minuter

www.naturumvastervik.se | 0490 211 77 | Besöktid för skola mån-fre kl 9-16

-där Natur oc

h

Under skollo Kultur möts
ven arranger
olika aktivite
ar vi
ter. Det kan
vara docktea
de yngre barn
ter för
en eller biovis
ning för
de något äldr
e.
Aktuell infor
mation om r
espektive
lov hittar ni
på våra webp
latser.

te
n
i
i
n
å
s
d
i
t
i
a
k
o
B
ts!
a
l
p
r
e
r
missa

Västerviks Museum
0490 211 77
www.vasterviksmuseum.se

k
ö
s
e
b
s
g
a
l
s
Arbet
n
e
k
c
a
b
l
u
K
på
betslag

ed ert ar
m
n
e
k
c
a
lb
u
K
Besök gärna
ontakta oss
K
!
r
o
g
e
ll
o
k
ssar er!
eller andra
a
p
m
o
s
t
e
k
a
arsytt p
ridande
k
s
r
för ett skrädd
e
v
ö
s
e
n
m
ultur är ä
Natur och K
on eller
n
a
k
n
e
i
in
r
t
som geome
sik.
naturens mu
gsdagar för
in
n
d
il
b
t
r
o
f
da
Vi kan erbju
e grupper.
r
d
in
m
h
c
o
e
störr

Västerviks Museum
0490 211 77
www.vasterviksmuseum.se

t
k
a
t
on
K
Västerviks Museum
0490 211 77

info@vasterviksmuseum.se
www.vasterviksmuseum.se

Naturum Västervik
0490 211 77

naturum@vastervik.se
www.naturumvastervik.se

