
 

Lärarinformation om  

Besöket UNGDOMSTID på Skansen  
 

Inför besöket vill vi att ni förbereder er på att vi kommer att ställa frågor till eleverna. Nedan 

följer några frågor som vi vill att ni går igenom innan besöket, t.ex. genom att ungdomarna 

sätter sig i diskussionsgrupper eller att de får titta på frågorna som läxa.  

Vi kommer inte att ta upp alla frågor och eventuellt uppstår nya under besöket. 

Förhoppningsvis ställer ungdomarna själva frågor!  

 

Vi vill att de reflekterar över sin egen och kanske andras ungdomstid. Vi tänker oss att  

- vi får igång en bättre diskussion när ni kommer till Skansen.  

- vissa frågor är svåra att besvara med en gång, de kräver att man tänker till.  

- vi får ett bättre jämförande perspektiv på hur det var då och hur det är nu?  

 

Förberedelsefrågor  
 

Några av följande frågor kommer att tas upp  

• Var samlas ungdomar idag, mötesplatser. Vad gör man när man träffas?  

• Måste man idag gå igenom prövningar för att vara med i ett ungdomsgäng eller vad gör 

att man platsar i ett? Är det olika för killar och tjejer?  

• Har kläderna någon betydelse för grupptillhörigheten?  

• Har ni några tips på hur man kan få någon att bli kär i en?  

• Vad gör man när man är olyckligt kär?  

• Finns det fördomar om att vissa arbeten kan bara kvinnor/män ha?  

• Kan killar och tjejer ägna sig åt samma sporter, fritidssyssel-sättningar, intressen idag?  

• Har religionen någon betydelse för dig? Hur då? (Varför konfirmeras man? Varför gifter 

man sig? Varför döper man sina barn?)  

• Får man uppföra sig hur man vill i en kyrka?  

• Finns det någon du känner stor respekt för? Varför då?  

• Kan du tala med dina föräldrar om kärlek och sex?  

 

Värderingsövningar på Skansen 
 

Alla frågor är som sagt inte så lätta att besvara, kanske rent av lite pinsamma att tala om. Ett 

komplement till ovanstående frågor är värderingsövningar. Dessa kommer vi att göra under 

besöket på Skansen. Museipedagogen kommer med ett påstående och eleverna visar att de 

håller med genom att t.ex. byta plats med varandra. Håller man inte med står man kvar. 

Efteråt får eleverna motivera sitt ställningstagande. Man kan också göra en fyra-hörn övning. 

.  

Ex på påståenden i värderingsövningar:  

• Man är vuxen när man har gått ut gymnasiet.  

• Jag skulle hellre velat leva på en stor bondgård i för 100 år sedan än här och nu.  

Ex. på en fyra-hörnövning är: 

 När blir man vuxen? 18 år, 20 år, när man flyttar hemifrån, öppet hörn. 

 

Välkomna! 

 

Skansens museipedagoger 


