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Vi har spännande och inspirerande skolprogram att boka för alla årskurser, 
från förskolan till gymnasiet, särskolan och SFI. Här har vi lyft ett urval av våra 
visningar. Hela utbudet för skolan hittar ni på våra skolsidor på webben, 
skansen.se/skolan. På webben kan du också anmäla dig som prenumerant på 
vårt digitala nyhetsbrev. Varmt välkomna till Skansen!

Sveriges största klassrum! 
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Husdjur på Skansen 
Under visningen besöker vi olika lantraser som här-
stammar från skilda delar av Sverige. Vi diskuterar 
vad ett husdjur egentligen är och vilken nytta vi har 
av de olika djuren. Eleverna får även prova på att mata 
några av djuren.  
Längd: 2 h, pris: 1050 kr.  

Fattig och rik 
Vi har alla samma rättigheter men olika möjligheter. 
Våra liv ser olika ut och det kan bero på var och hur vi 
växter upp. Vad som är rikedom kan skilja över tid och 
plats. Ur elevernas perspektiv belyser vi skillnader i 
två olika miljöer.  
Längd: 1 h, pris: 750 kr. 

Djur i vintertid 
Eleverna lär sig om djurens olika anpassningar till 
livet under vinterhalvåret. De får känna på sommar- 
och vinterpälsar och vi pratar om hur djuren gör för 
att klara sig på vintern. Andra delen av visningen 
besöker vi några av våra djur.
Längd: 1 h, pris: 750 kr. 

Jultraditioner
Varför firar vi jul? Vi berättar om och visar hur julen 
firades förr. Vi besöker några historiska hemmiljöer 
som iordningställts för julen och jämför med dagens 
traditioner. Vi pratar också om julens symboler. 
Längd: 1 h 15 min, pris: 900 kr.

Samer – ett urfolk 
Vi utgår från det sydsamiska vistet, renarna och 
berättar om samernas villkor då och nu. Eleverna får 
lära sig några samiska ord, prova på lassokastning 
och lyssna till samiska sägner.
Längd: 2 h, pris: 1050 kr.  

Svenska djur och ekologi
Eleverna lär sig om hur olika ekosystem och närings-
kedjor fungerar inne i vår skolsal. De får även känna 
på olika skinn och horn. Därefter besöker vi våra 
olika vilda djur. 
Längd: 2 h, pris: 1050 kr.  

Sverige från norr till söder
Vi undersöker hur människans livsvillkor har föränd-
rats under senare århundraden och hur livet  varit an-
passat efter förutsättningarna i olika delar av Sverige. 
Längd: 1,5 h, pris: 900 kr. 

Fläskpannkakan
Tillsammans hämtar vi ingredienserna hos djuren 
och steker därefter en pannkaka i vår skolsal! Fokus 
är hållbar utveckling och matproduktion. 
Längd: 2 h, pris: 1050 kr.  

F-klass–åk 3
Migration
Med avstamp i historien diskuterar vi varför 
människor flyttar, om deras liv förbättras och i vilken 
utsträckning de kan påverka sin egen livssituation. 
Eleverna involveras genom olika övningar och diskus-
sioner kring idéer och värderingar.
Längd: 1,5 h, pris: 900 kr. 

Rovdjur
Tillsammans besöker vi våra olika rovdjur; björn, varg, 
lo och järv. Vi diskuterar orsaker till populationers 
upp- och nedgångar och vad ett naturligt ekosystem 
är för dessa arter. Vi lyfter även samhällsdiskussionen 
kring rovdjurspolitik, på en lokal och global nivå.  
Längd: 1 h, pris: 750 kr. 

Demokrati
Har demokrati alltid varit en självklarhet? Visningen 
belyser demokratins framväxt och roll i Sverige och 
involverar eleverna genom övningar och diskussioner 
kring egna idéer och värderingar. 
Längd: 2 h, pris: 1050 kr.  

Etologi
Eleverna lär sig först om djurens beteende och evolu-
tionens mekanismer och gör sedan gruppvis egna ob-
servationer. Vid återsamlingen får de kritiskt resonera 
kring resultaten. 
Längd: 3 h, pris: 1350 kr. 

Åk 4–6

Åk 7–9 och gymnasiet 

Du som bokar en visning betalar endast priset för visningen.
För er som vill gå på egen hand bjuder Skansen 50 skol-
klasser/dag på fri entré om besöket föranmäls via 
skansen.se/skolan. 1 lärare per 5 elever medföljer gratis. 
Under sommarlovet har vi entrépris på 20 kr/elev för 50 för-
anmälda grupper under perioden 19 juni–31 aug 2017. Det 
gör att det nu blir billigare för fritids att besöka oss under 
sommaren. (20 kr/elev 2018: 1 maj–30 sep)

Förskolor, SFI och särskolor medtar intyg och har fri entré 
året om, samt andra priser på visningar – se skansen.se/
skolan.

I foldern visas ett urval av våra visningar och på 
skansen.se/skolan hittar du resten av det er klass kan 
göra hos oss. Vi har visningar året runt. Vi erbjuder 
också skräddarsydda program. Boka via 
bokning@skansen.se eller tel 08-442 82 70.

Alla våra visningar innehåller elevinteraktion som 
diskussioner och övningar. De är också kopplade till 
gällande kurs och läroplaner. 

Mer info! 


