Vårterminen 2020

SKOLPROGRAM KULTURPARKEN SMÅLAND
Förskoleklass till gymnasium,
SFI och särskola

Välkommen till oss på Kulturparken Småland!
Välkomna att utforska spännande utställningar,
magasin och historiska miljöer med oss på Kultur
parken Småland!
Det kommer visas två olika arkitekturutställningar på museet
i vår. En heter Woodland Sweden och handlar om modern
träarkitektur. Både småskaliga projekt och stora offentliga
byggnader. Den andra utställningen är Plots Prints ProjectionsDisplaced och visar sju verk från svenska arkitektkontor, som
gjort träinstallationer i tätt samarbete med tillverkningsindustrin.
Våra uppskattade glasutställningar finns kvar – Länge leve
Kosta! om Kosta glasbruk, Svenskt glas under sex sekler med en
genomgångav glasets svenska historia och Studioglas i förändring
medspännande glasinstallationer och skulpturer gjorda av konstnärer i egen glashytta.
Utställningen På väg i 1800-talets Kronoberg berättar om livet
på landet och i staden för 150 år sedan i Småland. I vår har vi en
programpunkt kopplad till utställningen som heter ”Svält, nödbröd och fattighus” där vi speciellt talar om hur det var under
nödåren, hur de sociala skyddsnäten fungerade och hur livet
tedde sig för de fattigaste i samhället.
Skolprogrammen kopplade till fortiden kommer i vår att genomföras på Kulturarvscentrum Småland, där museets arkiv och
magasin finns. Här kommer vi att visa fynd, föremål och arbeta i
vår rymliga verkstad med hantverk och skapande.
På Kulturarvscentrum finns möjlighet att boka in visningar och
program i våra öppna magasin med föremål eller i glasmagasinet.
Här finns många gamla, spännande, märkliga och roliga saker att
undersöka. I samma byggnad finns även utställningen om Gunnar
Ell – slöjdläraren och samlaren som arbetade i Växjö som
tillverkade alla möjliga skapelser i trä, papper, metall, målningar,
uppfinningar, med mera. Till dessa visningar passar det också bra
med en efterföljande verkstad.
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Vi har flera program i historiska miljöer. På Kronobergs slottsruin utforskar vi slottsområdet och skapar något tillsammans
i form av hantverk eller matlagning. Programmet kan anpassas
efter era önskemål. På vandring i historien sker i Växjö stad
eller i er skolas där vi upptäcker den nära historien. I museiparken finns en högloftsstuga från 1700-talet, där får eleverna
vara med och baka stenkakor och lära sig om hur livet var
innan rinnande vatten och elektricitet.
Under våren kommer arbetet vara i full gång med en ny migrationshistorisk utställning där Drömmen om Amerika tidigare
visats på Utvandrarnas hus. Inga visningar eller skolprogram
kan därför bokas där i nuläget. Vi ser fram emot den nya
utställningen som är beräknad att öppna under hösten 2020.
Mycket välkomna att boka in ett spännande besök
/Museipedagogerna på Kulturparken Småland

Välkommen!
Praktisk information

IOGT-NTO

Växjösjön

Kulturparken Småland är en organisation med uppdrag
att samordna kulturarvsfrågorna i Kronobergs län.
Vi bedriver verksamhet på olika platser runt om i länet.
Den pedagogiska verksamheten sker främst på Smålands
museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus,
Kulturarvscentrum Småland och Kronobergs slottsruin.
Besöksadresser och tillgänglighet

Ingång

Smålands museum och Sveriges glasmuseum
Södra Järnvägsgatan 2, Växjö
Utvandrarnas hus
Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Högloftsstugan

Kulturarvscentrum Småland
Sandvägen 15, Växjö
Buss 5 går regelbundet från Växjö station till
Kulturarvscentrum, Ta buss 5 mot Sandsbro och kliv av
vid hållplats Blockvägen, därifrån är det ca 100 m att gå.

Utvandrarnas
hus

Museiparken

Ingång
museet

För tillfället byggs ett nytt kommun- och stationshus i Växjö i
närheten av vårt museum. Vi ber er att ta lite extra tid inför
ert besök, då byggverksamheten kan påverka färdvägarna till
museets entréer, om man kommer från Växjö station.

Växjö
resecentrum
Bro över järnvägen

Södra järnvägsgatan

Smålands museum/
Sveriges glasmuseum

Ingång
museet
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Information

Aktuella utställningar

Visning med museipedagog
Kom och ta del av våra utställningar, följ med på en
visning där vi utforskar och diskuterar tillsammans,
naturligtvis anpassat till elevernas ålder och speciella
önskemål. Vi har listat rekommenderade åldrar under
beskrivningarna av utställningarna.

Svenskt glas
under sex sekler 2.0

Tid: 45-60 minuter
Kostnad: 350 kr per klass

Sveriges glasmuseum
Kan bokas hela terminen
Årskurs 4–gymnasium

Visning med verkstad
I de flesta av våra program passar det bra att kombinera
visning med efterföljande skapande verkstad. Ett sätt
för eleverna att reflektera, diskutera och skapa själva
utifrån det vi pratat om i utställningen. Läs mer om
verkstadsuppgifter under varje separat program
Tid: 1,5–2 timmar
Kostnad: 500 kr per klass
Program på Kronobergs slottsruin och På vandring i historien
Tid: 1-2 timmar
Kostnad 800 kr per klass
Vi besöker er skola
Har ni inte möjlighet att besöka oss på museet kommer
vi gärna till er skola med ett anpassat program. Kontakta
oss för olika alternativ.
Besök på egen hand
Skolgrupper med lärare som vill gå runt på museet på
egen hand går in med fri entré. Anmäl gärna ert besök
i förväg så att det inte krockar med andra inbokade
grupper. Dessa besök sker under museets ordinarie
öppettider, tisdagar-fredagar kl. 10-17. Anmäl er till vår
reception eller genom oss museipedagoger.
Lärare med skolgrupper som besöker museet utan pedagogiskt program från museet ansvarar själva för besöket och vistelsen i museets
miljöer i fråga om ordning och säkerhet.
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Arkitekturutställningarna
Woodland och Plot Prints
Projections - Displaced
Smålands museum
Kan bokas 25/1 - 12/4
Förskoleklass–gymnasium

Det kommer visas två olika arkitekturutställningar på museet i vår. En
heter Woodland Sweden och handlar
om modern träarkitektur. Både småskaliga projekt och stora offentliga
byggnader. Den andra utställningen
är Plots Prints Projections- Displaced
och visar sju verk från svenska arkitektkontor, som gjort träinstallationer
i tätt samarbete med tillverkningsindustrin.

I museets glashistoriska utställning
beskrivs hur glasets form utvecklats
genom tiderna, med fokus på svensk
tillverkning. Med hjälp av möbler
och föremål kan vi sätta glaset i ett
sammanhang och förstå något om
tiden när det skapades. De allra
tidigaste svenska glasen är från
1500-talet, de samsas med funkisglas från 1930-tal och några av våra
nyaste tillskott i samlingen. I verkstaden arbetar vi med glasmosaik,
glasmålning eller andra tekniker.

Aktuella utställningar

Studioglas i förändring

Länge leve Kosta!

Sveriges glasmuseum
Kan bokas hela terminen
Förskoleklass–gymnasium

Sveriges glasmuseum
Kan bokas hela terminen
Förskoleklass–gymnasium

Utställningen visar glaskonst från
1960-talet och framåt skapat av
konstnärer, formgivare och konsthantverkare med egna ateljéer och
hyttor. Dessa glashantverkare har
kunnat vara mer fria i sitt konstnärliga uttryck. Här får eleverna
ta del av hisnande installationer,
glas i form av djur, blommor och
fantasiföremål. Under visningen
inspireras vi av glasens form och
färg och i verkstaden utforska vad
man egentligen kan skapa av glas.

Lär känna ett av Smålands äldsta
glasbruk, vars hytta fortfarande
är igång. I museets färgglada och
innehållsrika utställning berättas
det om glaset, bruket och människorna. Här får eleverna lära sig om
glasbrukets historia, från öppnandet
1742 genom seklen fram till idag.
Vi visar glastekniker och berättar
om konstnärer och glasarbetare och
glasen de har skapat, från bruksglas
till konstglas. I verkstaden arbetar
vi med glasmosaik, glasmålning
eller andra tekniker.

På väg i 1800-talets
Kronoberg
Smålands museum
Kan bokas hela terminen
Förskoleklass–gymnasium

Kliv in i 1800-talets Växjö, möt livet
under bondesamhället och märk
skillnaderna mellan land och stad.
Se hur samhället såg ut och hur
man transporterade sig, var man
arbetade, om marknader och om
hur museet kom till. Vi lär också
känna en och en annan dåtida
Växjö-kändis under visningen. Vi
har flera verkstadsuppgifter att välja
mellan, kontakta oss för alternativ.
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Övrigtutställningar
program
Aktuella
Allt mellan himmel
och jord

Forntida föremål på riktigt!
Kulturarvscentrum Småland
Kan bokas hela terminen
Årskurs 2–6

Kulturarvscentrum Småland
Kan bokas hela terminen
Förskoleklass–gymnasium

I vårt magasin på Norremark förvaras hela museets samling, och det
finns många spännande föremål att
se som inte visas i museets utställningar. Här finns cyklar, tandläkarstolar, kaminer, kyrkänglar och
massor med fynd från arkeologiska
utgrävningar. Dessutom visas en del
av Salomon August Andrées luftballong som han använde när han
skulle flyga till Nordpolen.
Här finns också utställningen om
den uppfinningsrika slöjdläraren
Gunnar Ell. Följ upp en innehållsrik visning med en stund i vår verkstad där vi tillverkar något kopplat
till det vi just fått se och uppleva.
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Gunnar Ell
– plåtblommor, pappdjur
och ståltrådsarbeten
Kulturarvscentrum Småland
Kan bokas hela terminen
Förskoleklass–gymnasium

För Gunnar Ell var saga och lek en självklar del i undervisningen, slöjd och hantverk borde användas i alla skolämnen som
en väg att få nya kunskaper och idéer. För
att visa andra lärare hur allt detta skulle
gå till byggde han under 30 år upp en
stor samling med förlagor och förebilder
som skulle användas vid handens arbete i
skolan. Här finns lerfigurer, träskulpturer,
ljuslyktor i bleckplåt, genomlysningsbilder
med silkepapper... Ja i stort sett allt finns
i denna samling. Kom och ta en titt för
att bli inspirerad och sedan fortsätta i vår
verkstad.

Under våren 2020 ger vi skolklasserna i
länet en unik möjlighet att komma forntiden nära. Vi bjuder in till Kultruarvscentrum Småland - vårt stora magasin på
Norremark i Växjö.
På Kulturarvscentrum kan vi skräddarsy
just ert besök i stenåldern, bronsåldern eller
järnåldern. Inför besöket öppnar vi det
arkeologiska magasinet och tar fram tusenåriga föremål från områden nära er skola.
Kanske blir det en båtyxa från stenåldern,
en dräktnål från bronsåldern eller stora
glaspärlor från järnåldern – allt beroende
på vilken av de tre epokerna ni önskar veta
mer om. Utöver att titta på fynden pratar
vi om den tid ni har valt, provar kläder i
modell från den tiden och i verkstaden tillverkar något som eleverna får ta med hem.

Övriga Program

Arkiv, migration och
släktforskning
Utvandrarnas hus
Kan bokas hela terminen
Från årskurs 7

Vad är ett arkiv? Hur letar man reda på
släktingar som emigrerat till USA på 1800talet? Vi tittar i arkivet i Utvandrarnas hus,
slår i databasen och läser brev till och från
Amerika.

Vargen
Smålands museum
Kan bokas hela terminen
Förskoleklass–gymnasium

Nu finns det återigen enstaka vargar
här i våra trakter, men för 175 år sedan
fanns det 100-tals vargar enbart i
Småland. Dessutom fanns det många
fler frigående djur på gårdarna och
när getterna, fåren och korna mötte
vargen blev det ofta ett blodigt möte.
För att skydda djuren drev man en
vild jakt på vargen, alla byar hade
vargnät, vargspjut och byggde varggropar.
Vi får också veta mer om vallgrisarna
som skyddade tamdjuren. Kom och klappa
vår varghona Yrla,gå in i hennes lya, ta
reda på mer fakta kring vargen och upplev
äkta vargspjut, äkta vargnät och andra
fångstredskap som användes vid jakten. I
vår verkstad målar vi skrämmande varglappar efter gamla förlagor.
OBS! Yrla är lika stor som en riktig
varg, men hennes päls är syntetisk.
Varglapparna, som målas på tyg, får
eleverna naturligtvis ta med hem!

Möt medeltiden på
Kulturarvscentrum Småland!
Kulturarvscentrum Småland
Kan bokas hela terminen
Årskurs 2-6

Någon mil söder om dagens Ljungby finns
ruinerna efter den medeltida fogdeborgen
Piksborg. I magasinet på Kulturarvscentrum ligger tusentals arkeologiska fynd
från borgen som brändes i september 1434
under Engelbrektsfejden. Vi har också
många helgonbilder och andra kyrkliga
föremål från medeltiden i samlingarna.
Under besöket tittar vi inte bara på medeltida föremål, vi talar också om medeltidens
samhälle, och om hur det var att leva här
i våra trakter. Några elever får dessutom
prov kläder uppsydda i dåtidens stil –
sedan tillverkar något i verkstaden som
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Övriga program

På vandring i historien
Bokas från 14/4
Förskoleklass–gymnasium
Obs: Kostnad: 800 kr

Kronobergs slottsruin
Bokas från 14/4
Förskoleklass–gymnasium
Obs: Kostnad: 800 kr

Besök slottsruinen och följ med på en
visning där vi bland får veta hur det
var på slottet under 1500-talet, vilka
som arbetade där, hur man klädde sig
och vad man åt, och hur det gick till
när Nils Dacke firade jul där 1542. Det
finns också möjlighet att upptäcka
slottsruinen genom en spännande
skattjakt. Välj kläder efter väder!
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Följ med på en vandring genom
århundranden. Tillsammans letar
vi efter och tittar på spår av Växjös
förflutna. Det går också att förlägga
vandringen i närmiljön kring din
skola. Vi ställer frågor som: Var det en
viking som reste runstenen vid domkyrkan? Vem gömde och glömde den
medeltida silverskatten? Är det sant
att det var en avsatt kung som satte
eld på domkyrka år 1276 och har det
verkligen runnit en bäck i Bäckgatan?
Dessa och många fler frågor besvaras
under vandringen, som också kan
genomföras i området runt din skola,
men då med helt annat innehåll. Välj
kläder efter väder!

Övriga program

Skolan förr
Smålands museum
Kan bokas hela terminen
Förskoleklass–årskurs 3

Eleverna får fundera på skillnader
mellan dagens skola och hur det
var förr i tiden. Hur var det egentligen med skolmat, disciplin och
psalmsång? Vi pratar om folkskolan,
skamvrån och visar hur man skriver
på en griffeltavla. I verkstaden gör vi
skrivböcker och skriver med bläck och
stålstiftspenna.

Svält, nödbröd och
fattighus
Smålands museum
Kan bokas hela terminen
Från årskurs 4

Öppet glasmagasin
Kulturarvscentrum Småland
Kan bokas hela terminen
Förskoleklass–gymnasium

Ta del av den svenska glashistorien
med hela 35 000 föremål från 105
glasbruk. Fokus ligger på de småländska glasbruken. I det öppna magasinet
visas även skisser, maskiner och verktyg som används i glasframställning.
I verkstaden arbetar vi med glasmålning, skisser, lera eller andra tekniker.

Vi pratar om hur barnhem, fattighus
och utackordering till lägstbjudande
fungerade på 1800-talet, lär ut hur
man bakar ett nödbröd på bark, talar
om varför folk flyttade från landsbygd till städer och hur ett nytt liv i
Amerika kunde locka så många. Vad
fanns det för sociala skyddsnät? Hur
fungerade det då och hur fungerar
det nu? Vad händer om det skulle bli
missväxt idag?
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Skapande skola
Hos oss på Kulturparken Småland
ges chansen att lära känna sin historia
och därigenom lättare förstå
den värld vi lever i idag - och vara
med och bestämma om framtiden.
Med hjälp av våra utställningar,
magasin, arkiv och olika historiska
miljöer närmar vi oss Kronobergs
innehållsrika historia. Här på
Kulturparken möter ni pedagoger
med specialkunskaper inom historia,
konst och arkeologi. Tänk
att få hålla i ett föremål som
användes för tusentals år sedan,
prova uppsydda historiska kläder eller
gräva fram spännande fakta från våra
arkiv som inte går att hitta någon
annanstans! Hos oss finns unika
möjligheter att själv jobba i äldre
tekniker och material och formge
äldre tiders föremål på ett nytt sätt.
Utöver programmen här intill kan vi
skräddarsy Skapande skola-projekt
efter vad ni är intresserade av och
arbetar med i skolan. Några exempel
från tidigare år är Torparliv och
1800-tal, Kronoberg – människorna på
1500-talsslottet och Utomhuspedagogik
i Växjö stad. Kontakta oss för mer
information och programförslag.
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Glas i alla färger
och former
Nu finns möjligheten att lära sig det
mesta om glas. I vårt magasin är det
lätt att inspireras av mer än 40 000
föremål kopplade till glastillverkning
och glasprodukter – i museets
utställningar finns ännu mer glas
(skisser, prover, maskiner, formar,
tänger, saxar, spikar, pipor och massor av glasföremål i alla möjliga stilar
och storlekar.) Vi kan besöka er skola
och förbereda besök i glasmagasinet
och på museet. Efter att ha besökt
magasinet och museet, sett och hört
hur glas tillverkas och kan användas
anordnas en skaparverkstad där glaset står i centrum

Kontakt & bokning
Hör av er till oss för bokning av
visningar, verkstad och övriga program,
eller med funderingar och frågor.
Förfrågningar:
pedagogiska@kulturparkensmaland.se
hakan.nordmark@kulturparkensmaland.se
0470–70 42 17
my.wassvik@kulturparkensmaland.se
0470–70 42 48

Varför dödade Maria sin kompis?
– prova på att vara forskare
År 1838 skedde ett mord i Växjö. Pigan Maria dödade sin
vän Ingeborg. Varför skedde det och hur gick det till? På
vilka sätt kan vi ta reda på mer? Tillsammans gör vi en
verkstad med hjälp av historiskt och arkeologiskt material.
Eleverna får lära sig att värdera olika typer av källor och
förstå hur historia skapas! Här finns också utrymme att
diskutera olika människors livsvillkor då och nu, brott och
straff, samt hur spår av historiska platser kan avläsas idag.
Om ni vill ger vi möjlighet till att besöka en av platserna där
det hela utspelade sig. För högstadiet och gymnasiet.

kulturparken småland ab är en organisation med
flera kulturella mötesplatser. Smålands museum,
Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus,
Kronobergs slottsruin, Kulturarvscentrum Småland,
Kronobergs lantbruksmuseum,
Ångaren Thor och Kronobergsarkivet
är delar i Kulturparken Småland.

kulturparken

Växel: 0470 – 70 42 00, Org.nr 556 766 - 8818, www.kulturparkensmaland.se

