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Skolprogram
Hallwylska museet

Välkommen till
Hallwylska museet
Hallwylska museet utgörs av en helt
orörd hemmiljö från förra sekel
skiftet – som har ett hushålls alla
tänkbara föremål bevarade, och
dessutom stora kulturhistoriska
samlingar. Huset är byggt i en brytningstid där den moderna tekniken
börjar sitt intåg i vår vardag, och
samhällets sociala strukturer förändras i rask takt. Våra visningar
låter eleverna kliva tillbaka i tiden
och se historien, och sin egen samtid, i ett nytt ljus.

Bokning: 08-402 30 99 (8.30–11.30)
bokning@hallwylskamuseet.se
Målgrupp: Förskola, 6-årsverks, grundskola,
grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskolan
Antal elever: Max 30 personer/grupp (inkl. lärare)
Programlängd: Ca 45-60 min
Kostnad: Skolvisningar på plats eller live digitalt:
900 kr/klass. Dramavisning 1 700 kr/klass.
Förinspelad visning med dialog 450 kr*
(Med reservation för ändring av priserna.)
Tillgänglighet: Museet är inte tillgängligt för
rullstolar. Bärbara hörselslingor finns att boka.
Besök på egen hand: Anmäl klassensbesök i förväg
till bokningen. Självstudiematerial finns att ladda
ned från webbsidan.
Adress: Hamngatan 4, Stockholm
Vi finns också på Facebook och Instagram!

Skolprogram
HÖGSTADIUM, GYMNASIUM
Bilden av svenskhet
Walther von Hallwyl gifte in sig i en av Sveriges rikaste
familjer i en tid då nationalitet och identitet knöts tätt
samman. Nationalromantikerna sökte folksjälen i språket,
naturen och kroppen och bilden av ”svenskhet” definierades. Vilka konsekvenser fick det för den som var ny i landet?
Skogen bakom palatset
Finns som förinspelad visning med dialog*

Wilhelmina von Hallwyls far, Wilhelm Kempe, var en av de
första aktörerna inom den svenska skogsindustrin. Låt oss
berätta om Sveriges industrialisering och samhällsförändring genom familjeföretaget Ljusne-Woxna AB:s utveckling.
Under ytan vid sekelskiftet 1900
Finns som förinspelad visning med dialog*

Vid sekelskiftet 1900 rådde strikta normer kring kropp,
nakenhet, kön och sexualitet. Den borgerliga kärnfamiljen
var idealet och den grund som samhället ansågs vila på.
Följ med på en visning om hur det då kunde vara att
avvika från det förväntade, söka sin egen väg och finna
sin sanna kärlek.
Ebba – och den kvinnliga rösträtten
När kvinnorna kring sekelskiftet 1900 kämpade för sin
rösträtt var Wilhelmina von Hallwyls äldsta dotter Ebba von
Eckermann en av dem som klev ut i offentligheten. Vi tittar
på hur kvinnliga politiska pionjärer utbildade och organiserade sig för att skapa en ökad demokratisering i Sverige.
Hur skiljde sig kampen åt för arbetarklass och borgerlighet?
Lärarhandledningar
Utifrån våra nya lärarhandledningar kan ni som klass utforska museet på plats eller via museets digitala 3D-modell.
Vårt digitala material låter eleverna kliva tillbaka i tiden
och reflektera kring bland annat samhällsförändringar,
klass, kön och teknik. > Läs mer här
Anmäl dig på hallwylskamuseet.se/sv/nyhetsbrev-forlarare för att få nyheter från oss.

FÖRSKOLA, LÅGSTADIUM
På besök i mormors palats
Följ med på en upptäcksfärd hemma hos Walther och
Wilhelmina von Hallwyl och deras tjänstefolk. Hur var det
att bo och arbeta i Stockholms modernaste hus för 100 år
sedan, och hur gick det till när barnbarnen kom på besök?
Hur förväntades man uppföra sig? Var fick man leka, och
med vem? Vi tittar på palatset med barnens ögon!
MELLANSTADIUM
Ring till dåtiden – dramatiserad visning
Om du fick chansen att ringa år 1909 och prata med någon
som levde då, vad skulle du fråga? Nu har ni chansen att
ringa till Hallwylska palatset i en interaktiv digital visning
för mellanstadiet. Eleverna får prata med två av tjänarna
som arbetade i huset. De berätta om sina liv och sina sysslor i det Hallwylska palatset, och ni som klass har chans
att ställa frågor till dom. Lärarhandledning och Kahoot
finns kopplad till visningen som förberedelse vid bokning.
Klurigt och finurligt – visning med frågesport
Finns som förinspelad visning med dialog*

Hur ser en halmklyvare ut? Gissa på udda föremål och
följ med på en visning med interaktiva element där barnen
får bekanta sig med underliga ting som användes i det
Hallwylska hemmet för 100 år sedan. Genom leken vill vi
skapa intresse för gångna tiders verklighet.
Sveriges historia – en digital undervisningsresurs
Hallwylska museet är ett av 17 museer som skapat Sveriges
historia, en digital undervisningsresurs för historia.
Genom Sveriges historia kan Hallwylska museet vara en
resurs för skolor i hela landet. Nu kan alla elever bekanta
sig med föremål och fördjupning från museets samlingar,
oavsett var i landet de befinner sig. > Läs mer här
Kahoot
Nu finns Hallwylska museet på Kahoot! I våra frågesporter
ställs elevernas förkunskaper om sekelskiftet 1900 på prov.



Läs mer om vårt utbud och hur det kopplas till
läroplanen: http://hallwylskamuseet.se/sv/larande

