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”Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga
delar i det aktiva lärandet.” ur läroplanen för grundskolan
GÄLLER FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA, GYMNASIUM OCH SFI
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FLERA PLATSER - EN VERKSAMHET
Välkommen till oss på Sigtuna Museum & Art!
Konst och historia är våra expertisområden. I vår verksamhet ingår
Konsthall Märsta, Sigtuna museum, Magasinet i Til samt Lundströmska
gården, Sigtuna rådhus och Borgmästargården i Sigtuna. I denna
programfolder presenteras vårt skolprogram för Konsthall Märsta
och Sigtuna museum.
Detta skolprogram är förankrat i läroplanen för grundskolan.
Exempelvis kan eleverna uppnå målet att lära sig om svenska kulturarv
genom att besöka Sigtuna museum. Eleverna får även kännedom om
samhällets kulturutbud, och får inblick i och utvecklar kontakter
med närsamhällets kulturliv, när de besöker museet och konsthallen.
På museet och konsthallen samarbetar vi ofta med skolklasser och vi
tar gärna emot nya idéer om samarbeten.
Vi levandegör konst och historia och låter eleverna utforska, undersöka,
skapa själva och gestalta sina erfarenheter med kreativa metoder. Både
i Konsthall Märstas Ateljé och Sigtuna museums Studio arbetar vi
utifrån Reggio Emilia-filosofin. Vi vill uppmuntra till självständigt
undersökande och experimenterande. För att ta hänsyn till miljön
återanvänder vi material när det är möjligt.

VÄLKOMMEN TILL KONSTHALL MÄRSTA
Kulturtorget 7, Märsta

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och
självförtroende. [...] I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de
praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.”
ur läroplanen, skolans värdegrund och uppdrag.
Konsthall Märsta är en plats för konst och skapande. Här visas samtidskonst
av hög kvalitet med nationell och internationell bredd. Boka gärna in en
visning med möjlighet till eget skapande i vår ateljé. Det går också bra att
komma till oss på egen hand och titta på utställningarna. Inspireras gärna av
vår lärarhandledning som finns att ladda ner på www.konsthallmarsta.se.

SHAUN TAN 25 JANUARI - 17 FEBRUARI
”Att teckna är ett sätt att tänka” Shaun Tan
Shaun Tan är en av världens främsta barnboksillustratörer och utställningen
visar illustrationer, film och måleri i original från flertalet av hans böcker.
Shaun Tan har erhållit ALMA-priset (Astrid Lindgren Memorial Award)
och även vunnit en Oscar
för bästa animerade kortfilm
med ”The Lost Thing”, som
även visas i utställningen.
Välkommen till en
förunderlig bildvärld för
både barn och vuxna.

”Never give your keys to a stranger” Shaun Tan

VISNING OCH ATELJÉ - TECKNA BERÄTTELSER
Programmet är kopplat till målen i bild och svenska.
ÅRSKURS 1-9
Vi samtalar om Shaun Tans verk och läser boken ”Sommarregler”. Eleverna
skapar egna sommarregler som de illustrerar. Tillsammans skapar klassen en
gemensam bok med illustrerade bilder och egna erfarenheter. Programmet
anpassas efter elevernas åldrar.
► BILD
► SVENSKA
Tidsåtgång ca 1,5 timme

FIDELI SUNDQVIST 24 FEBRUARI - 19 MAJ
Fideli Sundqvists skira och grafiska papperskonstverk visas bland annat
i form av en serie siluettbilder och fotografier. Hon är känd för sina
underfundiga och grafiska papperskonstverk och miljöer som skapas i
papper. Nyligen kom hon ut med böckerna ”I love paper” och ”Paper
Garden”.
VISNING OCH ATELJÉ SKAPA KONST AV VARDAGEN
Programmet är kopplat till målen i
slöjd och bild.
ÅRSKURS 1-9
Vi tittar på utställningen och
skapar i ateljén. Fideli Sundqvists
verk utgår ofta från vardagliga
situationer, en ögonblicksbild av
kaffe som rinner ner i koppen, ett
spillt glas juice som rinner ut över
bordet eller färg som droppar. I
ateljén får eleverna återskapa en
måltid i papper med hjälp av Fideli
Sundqvists teknik.
Tidsåtgång ca 1,5 timme
Fideli Sundqvist

► BILD

► SLÖJD

VÄLKOMMEN TILL SIGTUNA MUSEUM
Stora Gatan 55, Sigtuna

”Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla
en förståelse för samtiden och en beredskap inför
framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt
tänkande”
ur läroplanen, skolans värdegrund och uppdrag.

SIGTUNAHISTORIER
SIGTUNA - STADEN DÄR VIKINGATIDEN TOG SLUT
Sigtunahistorier är museets basutställning som berättar om Sigtuna
kommuns historia. Möt olika människor med olika berättelser från olika
platser under olika tider. Här finns unika föremål att se, till exempel den
4000 år gamla stenåldersyxan, Sveriges första mynt och silverskatten från
Sundveda. Vi berättar om hur människor levt tillsammans, rest och bott i
olika tider. Det handlar också om arkeologi och hur vi kan veta så mycket
om människor som levde för över tusen år sedan.
Välkommen att boka en visning
med
möjlighet till eget skapande tillsammans med
museets pedagog. Det går också bra att titta på
utställningarna på egen hand.
Mer info hittar du på vår hemsida
www.sigtunamuseum.se.

VISNING - SAKLETARJAKT
Programmet är kopplat till målen i de
samhällsorienterande ämnena.
FÖRSKOLEKLASS - ÅRSKURS 3
Hur levde människor i Sigtuna för tusen
år sedan? Fanns det vikingar här? Och hur
skrev människor innan de hade papper och
pennor? I denna lekfulla visning får eleverna
lära sig enkla fakta om Sigtuna kommuns historia. Vi går på sakletarjakt
i museet och letar föremål från olika tider och avslutar med ett samtal
om vad som kan finnas kvar av vår tid om tusen år.
Tidsåtgång ca 1,5 timme.
► DE SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNENA

VISNING OCH SKAPANDE - FLYTT OCH FLYKT GENOM TIDERNA
Programmet är kopplat till målen i samhällskunskap och bild.
ÅRSKURS 7-9
Tack vare sitt läge har människor rest till och från Sigtuna i alla tider,
från vikingatidens båtresor till flygtrafiken idag. I denna visning tar vi
del av människors berättelser om att komma till Sigtuna för länge sedan
eller alldeles nyligen, av lust och nyfikenhet eller av nöd och tvång.
Eleverna arbetar fördjupat med varsin historia och förmedlar den till sina
klasskamrater med text eller bild.
Tidsåtgång ca 1,5 timme + en lektion med efterarbete på skolan.
► SAMHÄLLSKUNSKAP

► BILD

BESÖK PÅ EGEN HAND
KONSTHALL MÄRSTA
Telefonnummer 08-591 266 64
Öppet måndag - torsdag 10.00-19.00
fredag 10.00 - 18.00, lördag 10.00 - 15.00
SIGTUNA MUSEUM
Telefonnummer 08-591 266 70
Öppet tisdag - söndag 12.00 - 16.00
SKOLPROGRAM FÖR ALLA
Förutom de föreslagna programmen erbjuder vi visningar och verkstäder
för alla årskurser i mån av tid.
FÖRBEREDELSEKLASSER OCH SFI
Vi håller visningar på lätt svenska.
SÄRSKOLAN
Vi anpassar visningen efter elevernas behov.
SKAPANDE SKOLA
Vill ni göra ett projekt inom Skapande skola tillsammans med Konsthall
Märsta eller Sigtuna museum? Kontakta kultursekreterare Karin Andén
karin.anden@sigtuna.se för mer information om ansökan.
BOKNING
Visningar och skapande verkstäder är
kostnadsfria för alla skolor och förskolor i
Sigtuna kommun.
Kontakta kulturpedagog Anna Hedberg för
bokning.
KONTAKT
anna.hedberg@sigtuna.se
08 – 591 262 45

