Skolmaterial för utlåning
– Nyckeln till Norrlands lås

Försvarsmuseum Boden har tagit fram ett skolmaterial till basutställningen om
1900-talets historia. Materialet, Nyckeln till Norrlands lås (PDF), finns i fyra delar som
kan ses på museets hemsida under fliken Skolguiden.
Materialet kan även lånas i klassuppsättningar från museet. Är ni intresserade av att veta
mer eller låna materialet?

Höstlov 2015

Vecka 44, den 26 oktober– 1 november
Museet har öppet måndag till söndag, kl. 11-16.
Museet erbjuder aktiviteter för barn och familjer måndag till fredag. Vi pysslar på
spöktema, spökkällaren är självklart öppen för dem som vågar och även en höstig
tipspromenad erbjuds våra besökare.

Ytterligare information
Du kan också hitta information om
museets skolprogram på
Försvarsmuseum Bodens hemsida
www.forsvarsmuseum.se under
fliken Skolguiden.

Försvarsmuseum i Boden
Granatvägen 2
961 43 Boden
Sverige
www.forsvarsmuseum.se

THE TRUE
WORD OF

Boka visningar för skolan

Visningar i museet är kostnadsfria för alla
skolor. Skolor från Bodens kommun har
gratis entré. Övriga skolklasser betalar 40
kr per elev samt 60 kr per medföljande
lärare. Är gruppen större än 20 personer ges
även 20 % rabatt på entré. Alla besök och
visningar måste bokas i förväg. Boka även

Face the Facts

– en utställning av och med unga i fängelse
Visas 22 augusti – 1 november * För år 6-9 i grundskolan och år
1-3 på gymnasiet

Koka soppa på en spik

- ett nytt program om livet hemma under
beredskapstiden
Erbjuds hela året. * För åk 3 och uppåt

om du inte önskar visning för din klass.

Bokning

Om ni vill boka någon aktivitet för er klass
vänligen kontakta museets pedagog
Helena Svanberg, tel. 0921-628 38,
070-590 06 50 eller e-posta
helena.e.svanberg@boden.se

Skolprogram

De utställningar som Försvarsmuseum
Boden erbjuder skolklasser visningar och
aktiviteter runt under hösten 2015 är:

Varför blev det som det blev? De där valen man
gör… det är så lätt att hamna fel. ”Det är på väg till
skolan allt skit börjar – där bakom containern”. I en
3D- utställning möter vi unga klienters liv med berättelser som handlar om avbruten skolgång, mobbning,
arbetslöshet, utbrändhet, socialt utanförskap och
ekonomiska svårigheter. Vi ställs inför stora problem,
men vi möter även tankar om framtiden. Nya möjligheter, lärdomar, kunskaper, ambitioner och drömmar om ett annat liv.
Visningen tar ca 40 min. Efteråt har ni tid att själva
kika runt i museets alla utställningar.
Till utställningen finns ett pedagogiskt material framtaget som också behandlar olika fokusområden som
möjliggör arbete på ett djupare plan – områden som
är direkt kopplade till läroplanerna för grundskola
och gymnasium.
Utställningen finansieras med medel ur Allmänna
arvsfonden och har producerats av Arbetets museum
i samverkan med Kriminalvården och Riksförbundet
Attention.

Hur smakar barkbröd och hur luktar surrogatkaffe? I
samma anda som SVT:s Historieätarna tar vi ett kliv
bakåt i tiden och tar reda på mer om vardagen här
i Boden under det andra världskriget. Hur var man
klädd, vad åt man och hur såg vardagsföremål som
dammsugare och tvättmaskin ut?
Besöket avslutas med att vi gör potatisvåfflor så som
man gjorde på 1940-talet.

Beredskapstiden i Norrbotten

- ett program om andra världskriget i Norrbotten
Erbjuds året runt * För åk 9, gymnasiet och vuxenutbildningen

Vad hände i Norrbotten under det andra världskriget?
Kom och delta på en visning med fokus på tiden
1939-1945 i Norrbotten. Vad hände här som man
inte kan läsa om i historieböckerna? Vi berättar mer
om några händelser som utspelade sig här där vi bor
under krigsåren. Vi inleder visningen med att titta på
en specialproducerad film som sammanfattar vad som
hände under det andra världskriget internationellt.
Visningen tar ca 40 min. Efteråt har ni tid att själva
kika runt i museets alla utställningar.

Boden för 120 år sedan

-ett program om livet i Boden vid sekelskiftet 1900
Erbjuds året runt * För åk 1-3

Hur såg Boden ut i början av 1900-talet, hur levde
man och hur var man klädd, vilka nymodigheter och
uppfinningar fick Bodensarna lära känna? Vi pratar
om hur man var klädd, hur det såg ut i Boden och vad
innebar egentligen ett kafferep?
Visningen tar ca 20 min. Efteråt har ni tid att själva
kika runt i museets alla utställningar.

Bodens fästning

-en visning om Bodens fästning
Erbjuds hela året runt * För åk 7 och uppåt

Museet erbjuder en visning om Bodens fästning
och hur försvarstanken förändrats under 1900-talet.
Vi berättar med om försvarstanken vid sekelskiftet
1900 samt varför man byggde Bodens fästning.
Men vi kikar också närmare på gränsförsvaret under
beredskapstiden och berättar lite om vad det är som
gör Bodens fästning unik.
Visningen tar ca 40 min. Efteråt har ni tid att själva
kika runt i museets alla utställningar.

