
BARNET I  TORNET 
I utställningen möter vi Jan Håfströms konst.  
Utställningen berättar om Jans resa genom livet.  
Det handlar om döden, om hopp och om att lyssna till  
andras berättelser. Men också om hur det är att arbeta  
som konstnär och om att få berätta sin egen historia.  
Det pedagogiska programmet kan bestå av en visning  
eller visning och verkstad med eget skapande. 
 
 
 
Plats: Örebro slott 
Målgrupp: mellanstadiet – gymnasiet

BOOM I BERGSL AGEN 
Utställningen Boom i Bergslagen berättar om järnet i  
länet under medeltiden. Under visningen får klassen  
lära sig mer om hur man gjorde järn, om bergsmännens  
priviligerade ställning och hur landet Sverige tog form.  
Utställningsrummet domineras av en modell där eleverna 
själva ska hantera alla moment som ingår i processen  
att tillverka järn. Det finns ett särskilt program för  
mellanstadiet om medeltiden i stort, som tar avstamp 
både i utställningen och i Örebro slott. 
 
Plats: Örebro slott  
Målgrupp: mellanstadiet – gymnasiet

Digitalt skolmaterial
På vår webb finns lärarhandledningar och material att använda  
på egen hand i klassrummet. www.olm.se/digitaltskolmaterial

MÖJLIGHETERNAS SPEGEL,
S INNENAS BEGÄR 
Utställningen tar upp en av vår tids viktigaste frågor -  
konsumtion kontra hållbarhet. Innehållet kopplar även  
till teman såsom industrialismen och 1800-talet.  
En visning kan fokusera på det område som passar  
din klass bäst, till exempel på industrialiseringen  
med lokala händelser, eller på konsumtion nu och då. 
 
Plats: Örebro slott 
Målgrupp: mellanstadiet – gymnasiet

SENSATIONELL A GR AVFYND  
FR ÅN PL ASTÅLDERN 
- en framtidsexpedition 
Örebro läns museums pedagoger besöker din skola  
med utställningen som finns i Mobila museet.  
Framtidsexpeditionen handlar om våra möjligheter att 
påverka utvecklingen och leva i samspel med de  
planetära gränserna. Eleverna får se en introduktionsfilm 
och en utställning och därefter spela ett spel med koppling 
till de globala målen. Läraren får innan besöket en  
lärarhandledning som hjälp för att förbereda klassen. 

Plats: Framtidsexpeditionen kommer till din skola i  
 det Mobila museet. 
Målgrupp: åk 6 – gymnasiet

PROGR AM FÖR SKOL AN 2023 
Välkommen med din klass till oss på Örebro läns museum!  
Vi erbjuder visningar och program på teman kring konst, 
historia och hållbarhet. Vi planerar gärna besöket tillsammans  
med er utifrån era förutsättningar och önskemål. 
Mer information om vårt utbud och hela det digitala  
materialet finns på www.olm.se 



SIGGEBOHYTTANS  
BERGSMANSGÅRD 
Vid ett besök på gården får klassen veta mer om  
bergsmän och järnbruk, och ta del av spännande  
berättelser om de män, kvinnor och barn som bodde  
på Siggebohyttan och arbetade på gården, i gruvan  
och i hyttan. Klassen kan passa på att gå en tur på  
Siggebohyttans vandringsled i natursköna omgivningar. 

Plats: Siggebohyttan, 713 94 Nora
Målgrupp: åk 3 – gymnasiet

ARBETARMUSEET GR ÅBO  
I  K ARLSKOGA 
Gråbo är en gammal arbetarbostad åt Bofors bruk.  
De tre lägenheterna som visas som museum är från 
1885, 1918 och 1942. De yngre eleverna får klä sig 
i tidstypiska kläder och prova på några redskap och 
tekniker från förr. För de äldre eleverna kan visningen 
ha ett fokus på återbruk. 

Plats: Arbetarmuseet Gråbo, Korpkullsv. 12, Karlskoga
Målgrupp: åk 3 – gymnasiet

För bokning och prisuppgift se www.olm.se  
Välkommen att kontakta oss!

PROGR AM FÖR SKOL AN 2023

MUSEETS PEDAGOGER
Vi är museets pedagoger och det är för det mesta oss ni träffar om ni kommer med en  
skolklass till museet. Det är också oss ni har kontakt med när ni bokar visningar eller  
undrar över något. Vi vill gärna ha en dialog med lärare så ta gärna kontakt med oss!

Johanna Björck
Telefon: 019-602 87 11
E-post: johanna.bjorck@olm.se

Lisa Lundqvist
Telefon: 019-602 87 45
E-post: lisa.lundqvist@olm.se


