
 

Bidrag – Allt från dinosaurier till 
mormor - från baktid till framtid 
 
Ansvarig institution och person:  
Bohusläns museum/Bohusläns hembygdsförbund, Marika Russberg 

 

Ev. samarbetspartners: 

Bohusläns museum, Matilda skolan, Bohusläns hembygdsförbund, Bokenäs hembygdsförening 

 

Tidpunkt för genomförande? 

2017 - 2020 

 

Syfte med verksamheten:  
Skapa långsiktiga, hållbara samarbeten mellan museum, förskola och kulturarvsföreningar och 

utifrån våra olika kunskaper, arbetssätt, erfarenheter och kompetenser skapa en metod för 

lärande genom kulturarv. 

 

Målgrupp för verksamheten?  
Museer, förskolor och kulturarvsföreningar 
 

Verksamhetens innehåll/upplägg: 

Tillsammans har vi, museum, förskola och kulturarvsföreningar, utforskat barns tankar och 

funderingar kring begreppet "förr i tiden" kopplat till teman som tid, föremål, 

återbruk/hållbarhet och traditioner. Vi har utforskat lärande genom kulturarv utifrån barnens 

perspektiv med målet att skapa ett arbetssätt för detta. Arbetet har skett i process där barnens 

perspektiv fått vägleda nästa steg i processen. 

Utifrån erfarenheter från Sveriges första världsarvsförskola Vitlycke och samverksparternas 

olika kunskaper, erfarenheter och arbetssätt tänker vi att fler berättelser och fler perspektiv 

kommer till tals. 

Barnen har fått fundera kring tid och äldre föremål kopplat till återbruk/hållbarhet. Museum 

och kulturarvsförening har besökt förskolan, visat och berättat om äldre föremål som barnen 

fått utforska och barnen har fått berätta om de saker de valt som gamla. I samtal om tid, 

återbruk och hållbarhet har skapats generationsmöten och erfarenhetsutbyten.  Förskolan har 

arbetat med eget skapande utifrån temana i projektet, detta har bland annat blivit utställningar 

på Bohusläns museum; förskolan har tillbringat en heldag i en alternativ lärmiljö, i en kultur- 

och naturmiljö. 



Vi har formulerat ett arbetssätt som kan användas utifrån förskolans, föreningens och museets 

olika förutsättningar. 

Vi har producerat en inspirationsskrift, ett tipshäfte samt en inspirationsfilm som finns 

tillgängliga både fysiskt och digitalt. 

Motivera varför du tycker att verksamheten/ projektet ska få Årets 

pedagogiska pris 2020 
Syfte: att skapa långsiktiga, hållbara samarbeten mellan museum, förskola och 

kulturarvsföreningar. Mål: att undersöka barns tankar kring begreppet "förr i tiden" kopplat till 

teman som tid, föremål, återbruk/hållbarhet och traditioner. 

Vi har arbetat i process där barnens funderingar fått vägleda nästa steg i processen. Vi har 

utforskat lärande genom kulturarv utifrån barnens perspektiv med målet att skapa ett arbetssätt 

för detta.   

Utifrån erfarenheter från Sveriges första världsarvsförskola Vitlycke och samverksparternas 

olika kunskaper och arbetssätt tänker vi att fler berättelser och fler perspektiv kommer till tals. 

Metoden kan användas på olika sätt utifrån förskolans, föreningens och museets förutsättningar, 

vi ger förslag på aktiviteter, från eget skapande i förskolan, att undersöka museiföremål, göra 

utställningar, till en heldag i en kultur- och naturmiljö – en alternativ lärmiljö. 

Projektet fick sitt namn utifrån att barn tänker att ”förr i tiden” är allt från dinosaurer till 

mormor. Även begreppet ”baktid” myntades av ett barn som uttryckte att hennes farmor bara 

pratar om baktiden och inte om framtiden. 

Genom att producera en inspirationsskrift, ett tipshäfte samt en inspirationsfilm tillgängliggörs 

arbetssättet både fysiskt och digitalt. 

Arbetssättet har skapat samtal och funderingar kring många små och stora frågor; 

generationsmöten; erfarenhetsutbyte och en mötesplats för kulturarv genom lärande. 

 

 

Feedback och/eller utvärdering från deltagare:  
Röster från pedagoger i förskolan: "Det gav barnen många tankar och reflektioner som de 

pratade länge om (även hemma). Det återspeglades även i barnens lekar". "Det är spännande för 

barnen att diskutera och reflektera kring ämnet och definitionen av gammal och återbruk". "Vi 

har fått djupare insikt i hur vi kan prata med barnen om våra resurser samt respekt för att ta 

hand om både mat/odling och återbruk". "Barnen har fått en stor insikt i hur livet kunde se ut 

förr i tiden..." 

Allt från dinosaurier till mormor – från baktid till framtid - Bohusläns MuseumBohusläns 

Museum (bohuslansmuseum.se) 

Inspirationsskriften:  Allt från dinosaurier till mormor – från baktid till framtid (pdf) 

AlltFrånDinosaurierTillMormorTipsWebb.pdf (bohuslansmuseum.se) 

 

 

 

https://www.bohuslansmuseum.se/for-skolan/allt-fran-dinosaurier-till-mormor-fran-baktid-till-framtid/
https://www.bohuslansmuseum.se/for-skolan/allt-fran-dinosaurier-till-mormor-fran-baktid-till-framtid/
https://www.bohuslansmuseum.se/wp-content/uploads/2020/04/AlltFra%CC%8AnDinosaurierTillMormorWebb.pdf
https://www.bohuslansmuseum.se/wp-content/uploads/2020/12/AlltFra%CC%8AnDinosaurierTillMormorTipsWebb.pdf

