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Museikompisar och unikt pedagogiskt program
Barn och unga är Norrbottens museums besökare, vägvisare och framtid. Vi har
tagit fram en unik pedagogisk plan ur ett deltagarperspektiv för denna målgrupp,
som bygger på de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi har således skräddarsytt pedagogiken för att svara upp till grundskolans mål i läroplanen.
Som testbädd för den nya pedagogiken skapar vi utställningen ”Vi är planeten”.
Eftersom de globala målen är kopplade till jämlikhet, stärkt kulturell infrastruktur, barn
och unga, nationella minoriteter och urfolk, kultur som hälsa och kultur som näring,
genomlyses även samtliga kriterier i vår kulturplan.
Museets roll är att involvera, engagera och låta barn och unga komma till tals, och
där blir ”Vi är planeten” en plattform, med bland annat:
– Kompisrådet, likt ett ”FN-parlament”, där unga kan diskutera globala problem
med olika experter.
– FAB LAB, där innovativa prototyper kan skapas för att lösa olika problem.
– Norrbotten Quiz, där 17 norrbottniska företag och organisationer visar hur de
löst olika hållbarhetsproblem och där skolklasser får tävla om att hitta lika bra
(eller bättre) lösningar.
Företag och organisationer som kommer att delta i ”Vi är planeten”:
Care of Gerd, Compodium, Energikontor Norr, Luleå Tekniska Universitet, Polarbröd,
Lindbäcks-Superfabriken, Icehotel, Vattenfall, Sveriges geologiska undersökning,
GRUDE-Gree lansbygdsekonomi, Smakvandring på Luppioberget, SFI, Hushållningssällskapet, iGOSP, Länsungdomsrådet, Region Norrbotten, Stockholms Stadsmission,
Willys, Axfood.
Museikompisar – museets vägvisare
Norrbottens museum offentliggör även konceptet ”Museikompisar”, där barn och
unga bjuds in att aktivt vara delaktiga och komma med idéer om hela museets verksamhet – från utställningar och hur vi samlar in föremål, till budget och kompetensförsörjning. Museikompisarna bjuds med andra ord in som våra vägvisare in i framtiden.
Museet vill skapa delaktighet med barn och unga för att tillsammans upptäcka vårt
gemensamma kulturarv, samt inspirera att hitta lösningar och framtidstro!
Välkommen att träffa:
Barn från Boskataskolan
Margaretha Lindh, länsmuseichef
José Antonio Gordillo Martorell, projektledare för museets pedagogiska verksamhet
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