Nyboda skolmuseum
Strax utanför Huddinge centrum ligger ett litet, gammalt hus som skiljer sig markant från
omgivningen. Det är Nyboda skolmuseum, som på två våningar har utställning och föremål
som beskriver vardagsliv och skolundervisning. Det finns ett fullt utrustat historiskt klassrum
där man kan få prova hur det var att gå i skolan förr. På övervåningen finns bruksföremål
som hör till vardagslivet förr. Verksamheten drivs av Huddinge hembygdsförening, som äger
alla föremål, medan kommunen äger och förvaltar själva byggnaden. Man har haft
uppskattade skolbesök under många år och riktar sig främst till åk 2. Föreningen driver
också sommarverksamhet på gården Sundby.

Detta vill man berätta om:
•
•
•

Hur det var att gå i skolan
Hur man bodde och levde
Hur Huddinge växt fram

Aktiviteter och uppgifter
Före besöket:
•
•
•

Intervjua någon äldre släkting eller bekant om hur det var att gå i skolan, eller leka
när hen var liten.
Läs ”Pelles nya kläder” av Elsa Beskow
Titta på film eller läs ”Emil i Lönneberga” eller ”Madicken” av Astrid Lindgren

Under besöket:
•
•
•
•
•
•

Delta i kortversion av skollektion förr: Stå upp fint, sjunga, säga god morgon, stå upp
när man svarar på fråga
Se björkriset och känna hotet, diskutera vad man kan vara rädd för i skolan idag
Få kunskap om varför man ville att barn skulle lära sig att läsa, skriva och räkna - för
att inte bli lurade, kunskap är till för alla.
Se och känna på föremål och lista ut vad de använts till och vad de heter
Göra smör av grädde
Göra kottdjur och barkbåtar eller andra leksaker av naturmaterial eller skräp

Efter besöket:
•
•

Ta reda på om Wårbyskatten, en silverskatt funnen i Huddinge
Ta reda på om aga, barnkonvention och mänskliga rättigheter

Rapport av Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lungås, på uppdrag av ArbetSam. Pedagogiskt projekt
Arbetslivsmuseer som klassrum 2019.
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