Falu Gruva
Museet ligger i världsarvet Falu Gruva i utkanten av Falun. Falu Gruva är ett industriminne, som sedan 2001
står på Unescos lista över världsarv. Området består av flera byggnader och verksamheter och är ett
populärt besöksmål. Man visar och berättar om gruvdriften och metallerna som man utvunnit här. Museet har
fått tillgång till ett hus med tillhörande gårdstun och uthus. Man har inrett det som ett bostadshus för en
arbetare som kommit upp sig. Man befolkar huset med några alternerande karaktärer som ibland vistas där
samtidigt. De åskådliggör tillsammans många delar av gruvan som arbetsplats, boplats och det framväxande
svenska samhället.
Verksamheten drivs av en stiftelse. Man har redan program för skolor.
Besöket: Under maj då man har väldigt många besökare erbjuder man ett ”enkelt” besök, med besök i
gruvan och tid i utställningen. Övrig tid kan man erbjuda specialprogram. Man har en tanke med sina
skolprogram där man vill att eleven återkommer tre gånger. Första besöket i årskurs 3 då man får med sig
grundhistorien och en positiv upplevelse av platsen. Andra gången i årskurs 4-6 då eleverna får bli
”experter”. Tredje gången i årskurs 8 då man tar upp frågan om världsarvet och vad det innebär.

Detta vill man berätta om:
• Falu gruva, en del av Sveriges historia
• Vardagsliv
• Falu gruva i omvärlden

Aktiviteter och uppgifter
Före besöket:
• Ta med något av koppar
• Funderat på frågan: Vad är skillnad mellan gruva och grotta?
Under besöket:
• Bokstavsjakt på området
• Möta historisk person
• Tidslinje med utplacerade föremål
• Flytta sten
• Historiska lekar
• Dansrörelser- gör en pump, ett hus mm
• Yrken
• Få lapp på namn/yrke eller sak när man kliver in genom grinden- markera att man kliver in i annan
verklighet
Efter besöket:
• Yrkesval då och nu, vad och vem styr
• Vilka andra råvaror/produkter kan man bryta ur gruvor

Rapport av Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lugnås, på uppdrag av ArbetSam.
Pedagogiskt projekt Arbetslivsmuseer som klassrum 2020.

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Laxholmen 602 21 NORRKÖPING
Tel. 011 – 23 17 30 Bg 5701-8509 Org. Nr 84 40 01-20 89
www.arbetsam.com info@arbetsam.com www.facebook.com/ArbetSam

