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Detta material har tagits fram tillsammans
med ungdomar i projektet Kulturarva.
Dessa ungdomar har ett särskilt intresse
för historia och kulturarv och har flera
gånger reagerat över att hembygdsgårdar
och andra kulturmiljöer inte är särskilt
anpassade för barn och unga. 
I detta häfte vill de ge ett antal förslag som
kan göra dessa miljöer mer lockande för
en yngre målgrupp.
Historia för barn och unga helt enkelt.
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Första mötet med en kulturmiljö
 
Barns första intryck av en plats kan sätta spår för lång tid framöver.
Ömtåliga föremål innanför glas är inget som väcker barn fantasi. Om
man däremot får ta på föremålen och kanske till och med får prova
på att använda dem på olika sätt kan det skapa minnen för livet.
Det gäller också att visa och berätta på ett sätt som barn förstår och
som fångar deras intresse.
Bjud på dig själv! 
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Föremål på ett nytt sätt
 
Barn är väldigt nyfikna av sig och oftast väldigt intresserade av, för
dem, nya saker. Men man kanske behöver presentera föremålen på
ett sätt som gör att barnen kan sätta in dem i ett sammanhang och få
en bättre helhetsbild. Om man dessutom gör en lek av det fångar
man mycket lättare barnens intresse. På bilden ser ni ett exempel
där flera föremål kopplade till skomakaryrket har satts upp på en
tavla. Barnen får sedan gissa vilket yrke som föremålen hör ihop
med.
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Att lära genom lek
 
På bilden ovan ska barnen istället para ihop olika föremål. Bredvid
tavlan kan man gärna ha en skylt som berättar vad föremålen heter
och vad de har använts till, men gärna under en lucka eller kanske
gömt på något annat sätt så att barnen inte får facit direkt utan får
klura lite på egen hand först.
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Att utforska med kroppen
 
Barn utforskar med hela kroppen. En kulturmiljö är en perfekt plats
att visa upp och låta besökarna få prova på hur barn lekte förr i
tiden. En inte-nudda-marken-bana kan enkelt byggas med olika
naturmaterial som stockar och stenar.
 



7

Labyrint
 
Gärdesgårdar är något som ofta återfinns kring hembygdsgårdar och
andra kulturmiljöer. Istället för att bara använda dessa som staket
kan man bygga en spännande labyrint som barnen kan utforska. I
slutet av labyrinten kan man sätta upp en liten klocka som barnen
kan ringa i när de har nått sitt mål. Både inte-nudda-marken-banan
och labyrinten är strålande exempel på roliga aktiviteter som tränar
barnens motorik och låter barnen lära genom lek.
 



8

Käpphästar och styltor

 
Att rida käpphäst är något som barn har ägnat sig åt i flera hundra år
och som nu är mer populärt än någonsin. Att rida käpphäst och gå
på styltor är dessutom väldigt enkla självgående aktiviteter som är
perfekta att ha i en kulturmiljö. Vill man utveckla det lite ytterligare
kan man bygga små enkla hinder som man både kan hoppa över
med sin käpphäst eller försöka gå över med styltor.
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Galopp, lilla häst!

Käpphästar är enkelt att
tillverka själva, annars finns
det att köpa färdiga hästar
och tillbehör i välsorterade
leksaksbutiker till exempel.
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Att vänta är
tråkigt!
 
Ibland blir det kanske kö vid
någon aktivitet eller när
man väntar på att våfflorna
ska gräddas klart. Då kan
det vara bra att ha något för
barnen att göra under tiden
de väntar. Som att
exempelvis sätta ben och
ögon på en potatis eller att
tillverka kotte-djur.
Enkla aktiviteter som inte
kräver dyrt material, men
som kan sysselsätta barn en
lång stund.
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Tjoho! Att hoppa i hö
är kul!

Många barn, för inte så
länge sedan, växte upp med
doften av hö och har
barndomsminnen från
övernattningar på höskullen
och av att hoppa i höet.
Numera är det dock många
barn som aldrig har fått
uppleva detta och som inte
vet vad det innebär. En
väldigt enkel, självgående
aktivitet är därför att låta
barn få hoppa i hö.
Det blir garanterat en succé!
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Klä ut sig
 
Kanske är det någon i
föreningen som tycker om
att sy? Barn brukar älska att
klä ut sig. Några förkläden
och sjaletter och skjortor
och mössor kommer man
långt med. Om man inte vill
eller kan sy själv kan man
leta på loppisar och second
hand. En skjorta eller
förkläde skyddar dessutom
barnens egna kläder om de
till exempel får prova att
karda ull eller kärna smör.
Ett tips är att ha en extra
uppsättning så att det alltid
finns kläder att prova om
kläderna behöver tvättas
eller frysas in (för att
förhindra löss).
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Prova-på-aktiviteter
 
Om man har möjlighet till att ha några bemannade aktiviteter är det
alltid roligt att få prova på olika hantverk eller sysslor från förr. Det
kan exempelvis vara att tvätta med tvättbräde i en balja, att karda ull
eller kärna smör. Enkla aktiviteter som inte tar lång tid, men där det
kanske behövs en vuxen till hands som kan visa och hjälpa.
 



14

Bäää

Djur är alltid kul!
 
De flesta barn älskar djur. På grund av allergi och att de kräver
mycket skötsel är det så klart inte alla kulturmiljöer som har 
möjlighet att ha levande djur på plats, men djur i trä eller olika
leksaksdjur går nästan lika bra. Här kan barnen leka länge och pyssla
om djuren. Och samtidigt få lära sig mer om hur livet var förr i tiden
på en bondgård. 
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Att gå på
skattjakt är
spännande!
 
Att låta barnen få leta efter
olika föremål eller ledtrådar
runtomkring i kulturmiljön
är en populär aktivitet.
Kanske är det hönan Agda
som har värpt ägg som man
behöver leta reda på och/
eller räkna, eller en häst
som har tappat sin hästsko.
Att leta bokstäver som
sedan ska bilda ett ord är
spännande för lite äldre
barn som lärt sig läsa och
skriva eller en mer
traditionell tipspromenad
där man ska svara på frågor
om husen och föremålen
som finns på
hembygdsgården. 
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Digitala rundor
 
Ett annat väldigt bra exempel på självgående aktiviteter är olika
typer av digitala rundor. Det finns många bra appar för att göra egna
QR-koder där man kan lägga in information eller för att göra egna
digitala tipsrundor som man enkelt kan gå med hjälp av sin egen
mobiltelefon. 
Dessa rundor kan användas även när inte hembygdsgården är öppen
och kan därmed locka till besök när som helst under året. 
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Natt på hembygdsgården  
 
Att få besöka en kulturmiljö när det är mörkt ute och egentligen inte
öppet kan vara extra spännande. För lite äldre barn och ungdomar är
mysterier att lösa väldigt uppskattat. Kanske en mordgåta där man
ska samla ledtrådar och sedan lista ut vem mördaren är eller en
spökrunda där man lyfter fram verkliga personer och händelser. Lite
lagom läskigt är alltid kul och något som garanterat lockar en yngre
målgrupp.
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Film och dramatisering
 
Att själva få vara med och dramatisera olika historiska händelser
eller tidsepoker är fantastiskt roligt. Film är ett bra sätt att lyfta fram
en särskild händelse eller föremål eller kanske vill föreningen göra
en kort reklamfilm för sin verksamhet för att locka nya besökare. Det
behöver inte vara så avancerat. Vänd er gärna till en skolklass eller
förening i närområdet. Ungdomarna skulle säkert tycka att det var
väldigt spännande att få vara med och hjälpa till med att göra enkla
filmer och det kan leda till många härliga möten över
generationsgränserna.
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Lycka till
 

Bilderna i detta häfte är tagna av ungdomarna själva på Astrid
Lindgrens Värld i Vimmerby, på lägerområdet i Skillingaryd,
Karlslund i Tånnö och Åsens by, Aneby.
Texten är sammanställd av projektledare Elin Ljungqvist, utifrån
ungdomarnas egna idéer och tankar.
Ungdomarna har själva prövat alla förslag som presenteras i häftet. 
Ungdomsprojektet Kulturarva drivs av Studieförbundet
Vuxenskolan med stöd från Allmänna Arvsfonden. 
 



Vill du veta mer?
 
Kontakta: 
projektledare Elin Ljungqvist 
elin.ljungqvist@sv.se
Tel: 072-070 67 99 
 


