
Skolprogram 
Medeltidsmuseet
Visning av museet 
Under en timme ges klassen glimtar av livet i den me-
deltida handelsstaden. Sjöbodar, tegelhus, skepp och 
stadsmur, allt bär på historier om stadens medeltid. 
Arkeologiska föremål, uppbyggda miljöer och elever-
nas delaktighet får medeltiden att bli levande igen.

Cirka 1 timme. Max 30 elever. Pris 800 kronor.

Stadsvandring i Gamla stan 
Vi besöker medeltida miljöer, hus och gränder. 
Hur såg staden ut och var bodde hantverkare och 
köpmän? Vi besöker Storkyrkan och Stortorget och 
pratar om rådstugan och om medel tidens katolska 
kyrka. Vilka barn gick till skolan på medeltiden?  
Avslut i Svartbrödraklostrets härbärge. 

Cirka 1,5 timme. Max 30 elever. Pris 1 200 kronor.

Visning av Slussen under ytan
Se utställningen Slussen under ytan som handlar 
om Slussens historia och arkeologi. Vid visningen 
diskuteras historiebruk och klassen får se fynd från 
platsen och veta varför Stockholms historia till vissa 
delar måste skrivas om. 

Cirka 1,5 timme. Max 30 elever. Pris 800 kronor.

För mer information, kontak-
ta bokningen:
vardagar kl 9–12,  
08-508 316 20   

boka.medeltidsmuseet@
stockholm.se

Museet har öppet:
tis–sön kl 12–17, ons till kl 20 

Audioguide finns på svenska, 
lätt svenska, engelska,  
franska, ryska eller tyska.

Följ Medeltidsmuseet på Face-
book och på instagram:  
#medeltidsmuseet

Vi har också:

• visning med tema; arkitektur, brott och straff,  
katolsk tro, kläder, symbolik, mat, kyrka eller 
konst? Har ni en temaansökan går det bra att 
kontakta bokningen och diskutera detta.

• rundvandring i medeltiden (museibesök och 
stadsvandring).

• visning med temalåda med föremål som ger 
olika infalls-vinklar: kyrka och kloster; skrift och 
skola; handel; kläder och mat.

• måndagsvisningar för klasser med funktions-
variationer.

• medeltidsinspirerat hantverk i museets verkstad.
• visning av Svartbrödraklostrets härbärge i Gam-

la stan – en medeltida klosterlokal och historien 
kring denna.

TIPS!  Vi har även några tillfällen  med gratis  
visningar för skola av området vid Slussen och   
Södermalmstorg.

medeltidsmuseet.stockholm.se

Medeltidsmuseet erbjuder skolprogram med visningar och stadsvandringar som  passar alla åldrar.
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