
Alla våra program är kostnadsfria. Som 
avslutning får alla ett frimärke och vykort 
med sig att skriva i skolan.

Om skolklassen uteblir utan att avboka 
tar vi ut en avgift på 500 kr. Ett mat-
säcksrum finns som ni kan boka. Det 
finns skåp för värdesaker. Alla vånings-
plan är tillgängliga med hiss.

Välkommen!

Kontakta oss
Kontakta våra museipedagoger för mer 
information eller bokning: 
010–436 4438 eller 
museivisningar@posten.se

Besöksadress:
Lilla Nygatan 6
T-bana Gamla stan, Stockholm

Hemsida:
www.postmuseum.se

Facebook:
Följ oss gärna: 
Postmuseum, Stockholm

Bilder: 
Ulf Michal, Gustav Mårtensson, Unna Design, 
Ritator och Norbert Tamas.
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Lilla Posten
I Lilla Posten leker vi post

Postkontoret öppnar och kunderna 
strömmar in. För de postanställda så 
gäller det att hålla reda på alla frimär-
ken, brev och paket som ska stämplas 
och sorteras. 

På postgården ska postbilen lastas full 
med paket och köras iväg. 

I de vindlande gränderna ska posten 
delas ut till rätt person, säkert och 
snabbt. Kom och hjälp till!

Åk 0–3 
Tid: ca 1 timme
Max 15 elever

HEJ!
En lekfull utställning om kommunikation

Här kan du läsa brev, skriva brev och 
göra egna vykort. Träna handstilen, 
skriva spegelvänt och lösa chiffer. 

Prova att kommunicera utan röst med 
hjälp av handalfabetet eller med 
hela kroppen. 

Besöket inleds med ett samtal om hur 
vi kommunicerar idag.

Åk 2–6
Tid: ca 1 timme med pedagog + egen tid
Max 30 elever

Din Post
Posten nu och då

Följ med på en händelserik vandring 
i Postens nästan 400-åriga historia. 
I utställningen visas nutid och dåtid 
sida vid sida. Med utgångspunkt i 
elevernas erfarenheter och nyfikenhet 
samtalar vi om Posten i samhället. 
Vad är viktigt nu? Vad var viktigt förr?

Eleverna får arbeta i grupp med att hit-
ta föremål i utställningen och fundera 
över deras funktion. Utifrån elevernas 
egna upptäckter berättar vi Postens 
historia för varandra.

Åk  2–6
Tid: ca 1 timme
Max 30 elever

Skattkammaren
med fokus på frimärken

I Skattkammaren får du berättelsen 
om våra första svenska frimärken. Men 
även se hur världens första frimärken 
såg ut. Här finner du våra allra mest 
sällsynta och eftertraktade frimärken 
som skickats med Posten. 

Vi berättar om det världsberömda fel-
trycket den gula treskillingen. Feltryck-
et som upptäcktes av en fjortonårig 
pojke. Men också historien om de säll-
synta Mauritius-frimärkena.

Åk  2–6
Tid: ca 1 timme
Max 15 elever


