
ALSTERS HERRGÅRDS SKOLPROGRAM
- Pedagogiska visningar med fokus på Frödings skrivande. 

Alsters herrgård erbjuder program som är framtagna speciellt för skolornas behov. Med 
avstamp i våra guiders gedigna kunskaper om Gustaf  Frödings liv får eleverna reflekte-
ra över skillnaderna mellan tiden då Fröding levde och dagens samhälle på olika kun-
skapsnivåer beroende på årskurs. Eleverna får tillfälle att använda sin egen kreativitet i 
diktövningar som utgår ifrån hur Fröding tänkte när han skrev sina dikter. 

Vi har i samarbete mellan guider och pedagoger tagit fram visningar från årskurs 3 - 
9. För att eleverna ska få tillfälle att tillägna sig fördjupade kunskaper erbjuder vi väl 
genomtänkta för- och efterarbeten med förankring i LGR11, något som underlättar för 
lärarna. 

TID: 
60 min

ANTAL ELEVER: 
1 klass

KOSTNAD: 
50 kr/elev

BOKNING: 
Alsters herrgård 
054-540 23 50 eller 
alstersherrgard@karlstad.se 

Skolvisningarna är tillängliga 
året om på Alsters herrgård. 
Det går bra att ta med egen 
matsäck att äta ute i 
herrgårdsparken eller inne i Boden.



Gustaf Fröding - Berättelser och dikter

Skolprogram för åk 3-4

Här får eleverna uppleva ett program som väcker fantasi och lust att skapa. Eleverna 
följer med på ett interaktivt skolprogram i Frödings fotspår där de på ett lekfullt sätt 
får lära känna Gustaf  Fröding. Eleverna får fundera och reflektera över förr och nu. 
Tillsammans med eleverna pratar vi om vad som inspirerade Gustaf  att skriva och de 
får själva pröva på att skriva egna dikter. Programmet äger rum både inne i herrgården 
och ute i herrgårdsparken.

Skolprogram för åk 5-9

Eleverna får uppleva Gustaf  Frödings poesi i tidsenlig miljö på Alsters herrgård. Pro-
grammet startar ute vid Frödingbysten där guiden berättar hur det kom sig att Alsters 
herrgård blev Gustaf  Frödings minnesgård och vad de olika husen på gården användes 
till förr och hur de används nu. Inne i utställningen om Gustaf  Fröding får eleverna 
sedan lära känna personen bakom dikterna samt veta hur Fröding tänkte och kände när 
de skrevs, följt av en workshop där de får skapa egna dikter med Frödings ord. 


