
SKOLPROGRAM
Torsby Finnskogscentrum



Under perioderna maj–juni och augusti–september finns möjlighet att ta del av 
Värmlands Museums skolprogram på Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet. 

Klassen delas in i två grupper som sedan turas om på stationerna. 
Total kostnad 1600 kr

9:00 – 9:45 En visning i utställningen. Hur hade skogsfinnarna det, hur levde 
de och hur fungerar egentligen en rökstuga?

9:45 – 10:30 Pukharen. Eleverna får lära sig vad en pukhare är för någonting, 
skapa en egen och blåsa liv i den med en besvärjelse…

Tiderna och stationernas innehåll samt antal kan givetvis variera efter
önskemål och årskurs. Till exempel kan vi göra näverkonst i papper, 

fördjupa oss i svedjebruket eller tillverka eget smör.
Medhavd fika kan med fördel intas på den gamla skolgården.
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På Torsby Finnskogcentrum 
kommer du att möta en bit unik 
nordisk historia och speciella 
människoöden. Svedjebrukarna 
kom till Värmland för att söka sitt 
uppehälle i orörda barrskogar.

Utställningen Finnskogens landskap 
sträcker sig över tidsperioden sent 
1500-tal till tidigt 1900-tal. Den har 
fokus på svedjebrukarnas kolonisering 
av landskapet under 1600-talet, 
odlandet av råg, jakt, fiske och 
boskapsskötsel.



Här kommer utdrag ur grundskolans kursplaner (ht2022) som skulle 
kunna appliceras på ett besök på Torsby Finnskogscentrum.
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åk 1-3 Historia: Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader 
och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider. 
Bild: Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel 
dokumentära bilder och konstbilder. Teckning, måleri, modellering och 
konstruktion.
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åk 4-6 Historia: Likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper 
i ståndssamhället.
Bild: Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur från olika tider och 
kulturer. Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
Teknik: Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och 
nackdelar för människa och miljö.

åk 7-9 Historia: Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser 
och politiska ideologier
Bild: Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur 
från olika tider och kulturer. Två- och tredimensionellt bildarbete.
Teknik: Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner…



Gustav Nordansjö
054 701 19 02

gustav.nordansjo@varmlandsmuseum.se

Liza Ay Hermansson
054 701 19 03

liza.hermansson@varmlandsmuseum.se

Välkommen att kontakta oss om du har frågor 
eller vill boka ett skolbesök


