Pedagogisk guide till utställningen PENGAR!
Hej och välkommen till utställningen PENGAR!
Det här är en pedagogisk guide för dig som vill besöka utställningen tillsammans
med din klass eller grupp.
Förberedelse
Titta gärna på vår digitala plattform https://projektpengar.se/ där vi visar alla
ungdomars bidrag till projekt PENGAR!
Titta även på det besöksmaterial som presenteras på Arbetets Museums hemsida
https://www.arbetetsmuseum.se/pengar-for-skolan/
Besöket på utställningen
I receptionen på Arbetets museum kan du hämta en materialmapp som innehåller
bl a samtalskort, rumsuppdrag och bilder med funderingar kring några av
verken som ni kan se på utställningen.
Utställningen är indelad i fyra rum/avdelningar plus ett bonusrum för samtal:

Ett förslag på genomförande är att låta hela gruppen gå “ett varv” individuellt på
utställningen och därefter samla hela gruppen i foajén. Lyssna gärna in
deltagarnas tankar och reflektioner efter “det första varvet”.
Dela därefter in gruppen i fyra mindre grupper och tilldela gruppen ett rum/ en
avdelning per grupp. Varje grupp får studera verken mer ingående och t ex
skriva ner reflektioner kring de olika verken i respektive rum/avdelning.
Det finns ett rumsuppdrag till respektive rum i materialmappen.
Avslutningsvis kan ni samlas i bonusrummet/samtalsrummet där ni gemensamt
kan samtala kring reflektioner och upplevelser som utställningen har skapat. Här
kan ni också genomföra “det goda samtalet” utifrån de samtalskort som finns i
materialmappen.
Efter besöket - fördjupningsuppdrag
Förhoppningsvis vill ni fortsätta att fördjupa er i pengar och hållbarhet. Det kan ni
göra via den digitala handboken https://projektpengar.se/digitala-handboken
Här finns det förslag på fördjupningsuppdrag, checklistor för vad som gäller för
ett bidrag, förslag på fria bilder, filmer och musik mm.
Vill du ha mer info inför ett besök på Arbetets museum? Mejla
pedagogik@arbetetsmuseum.se
Vill du ha mer information om projektet i helhet eller hur man deltar? Kontakta
projektledare Frances Lucas eller ungdomsansvarig Hans Lernhagen.
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