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Långban gruv- och kulturby

Långban gruv- och kulturby
Skolprogram
Under perioderna maj-juni och augusti-september finns möjlighet att ta del av
Värmlands Museums skolprogram på Långban gruv- och kulturby i Filipstad.
Klassen delas in i två grupper som sedan turas om på stationerna.
Total kostnad 800 kr
9:00 – 9:45 En guidad tur över området. Upptäck Långbans industrihistoria,
ta en titt på mineralutställningen och lär dig mer om John Eriksson.
9:45 – 10:30 Gruvutmaningen. Platsar eleverna i ett gruvlag? I utmanade
samarbetsövningar sätts klassen på prov. De får bland annat
transportera kol, leda vatten och sortera malm i högt tempo!
Tiderna och stationernas innehåll samt antal kan givetvis variera efter
önskemål och årskurs. Till exempel kan vi leta mineraler, måla akvareller
eller utforska de fem enkla maskinerna. Medhavd fika kan med fördel intas intill
djupa gruvschakt.

Långban gruv- och kulturby i
Filipstad är en av världens
mineralartrikaste platser.
Redan på 1500-talet började
man att bryta järnmalm och
tillverka järn här.

Idag finns de vackra byggnaderna
kvar och påminner om en
levande plats och minnet av den
store uppfinnaren John Ericsson
är alltid närvarande

Kursplaner
Skolprogram
Här kommer utdrag ur grundskolans kursplaner (ht2022) som skulle kunna
appliceras på ett besök på Långban gruv- och kulturby.
åk 1-3

Historia: Hemortens historia och vad närområdets platser,
byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under
olika tider.
Bild: Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Teknik: Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.

Kursplaner
Skolprogram
åk 4-6

Historia: Likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan olika
grupper i ståndssamhället.
Bild: Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
Teknik: Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga
delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att
överföra och förstärka krafter.

åk 7-9

Historia: Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser
och politiska ideologier
Bild: Två- och tredimensionellt bildarbete.
Teknik: Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner…

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

Liza Ay Hermansson

054 701 19 02
gustav.nordansjo@varmlandsmuseum.se

054 701 19 03
liza.hermansson@varmlandsmuseum.se

