
Ge oss din vardag!

Ladda 
ner appen 

SAMTIDSBILD
och dela din 

vardag

Nu är det dags a�  ta � llbaka vardagen. Stockholms läns museum 
vill ha just din bild av hur din vardag ser ut idag! 

Det här är uppgift en:
Ta en bild om dagen under en vecka som visar olika vardags-
händelser. Börja idag. Bilden ska vara från olika � dpunkter under 
dagen. Kanske vid frukosten, på väg � ll skolan, på träningen, när du 
hänger med kompisar, när du handlar, när du si� er vid datorn. 
Du väljer! 

Gör så här:  
1. Ladda ner appen Sam� dsbild. Det gör du via QR-kod, 

Google Play eller App Store.
2. Starta e�  användarkonto. Åldersgräns 15 år.   
3. Nu kan du börja ladda upp bilder som du själv har tagit! 
4. Berä� a om din dag och din bild i rutan bildtext.
5. Tagga bilden med #vardag. 
6. Klicka på Ladda upp. 
7. Tjoho! Din bild och berä� else sparas nu i museets samlingar 

för fram� den! 

Du kan fotografera med mobilen eller en digital kamera. Du får 
bara ladda upp bilder du själv fotat. 

Alla bilder som laddas upp i appen fi nns också på webbplatsen 
sam� dsbild.se. Alla bilder sparas för fram� den i museets samlingar. 
De kan komma a�  användas i utställningar och för forskning. 

Redan nu kan du se din bild på:  h� ps://sam� dsbild.se/

Varför samlar museet vardagsbilder? 
Har du tänkt på hur vardagen var för människor förr i � den? Hur
såg livet ut för en tonåring på 1970-talet, eller på 1870-talet?
Fotografi et har funnits sen 1839, och ända sedan dess fi nns det
bilder som berä� ar om människors liv. 

Fotografi et är helt enkelt en fantas� sk källa om vi vill veta hur
människors liv se�  ut. Men nya bilder måste samlas in � ll museets
samlingar. Bilder som berä� ar om oss som lever här och nu. Därför
samlar museets in vår � ds bilder genom insamlingspla�  ormen
Sam� dsbild.
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