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Tillbaka till Nu
Vi pedagoger på VikingaTider kommer gärna ut till klassen
och har en tvåtimmars föreläsning om vikingatid kombinerat
med övningar. Detta uppsök kan göras i samband med ert
besök hos oss eller så kan ni boka endast en ”Resande viking”,
som vi kallar våra uppsökande program.

Läser ni inte vikingatid just nu? Vi kommer gärna och pratar
om andra tidsåldrar. Vi är väldigt flexibla och har ni några
särskilda önskemål eller intresse inom historie-undervisningen
ser vi inga gränser.
Stenålder, bronsålder, järnålder och medeltid!

Besöket i klassrummet börjar med en föreläsning där vi pratar
om vikingatiden i stora drag. Vad åt man? Hur bodde man?
Vad gjorde man om dagarna? Vart reste de någonstans? Hur
vet vi allt det här? Vi har med oss en powerpointpresentation
fylld med beskrivande bilder.

Vad hittar vi från förr just hos er, är också en spännande fråga
som vi undersöker närmre under vårt besök. Vi tittar på gamla
och nya kartor och ser vad vi kan hitta runt er skola.

Eleverna ska även själva vara arkeologer för en stund då vi
har med oss uppgifter till dem att lösa. Här gör vi på
arkeologernas vis och prövar oss fram till sannolika svar och
vi uppmuntrar eleverna att komma med flera svar. Här finns
inga rätt eller fel!

Vill man finns här möjlighet att lägga till en timmes aktivitet.
Här kan ni välja mellan runverkstad eller örtagårdsverkstad.
För mer information om aktiviteterna se sidan 2.

Se oss som en kick-off start i historieundervisningen!

Uppsök i klassrummet kostar 3000 kr/klass
(exkl. resekostnad)
Väljer man 3-timmarsprogrammet kostar detta
4000 kr/klass (exkl. resekostnad)
Max antal/grupp är 25 elever. Vid större grupper
tillkommer 230 kr/elev räknat från den 26:e eleven.
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Ett besök hos oss varar i 5 timmar inklusive paus för lunch. I programmet
ingår fyra valfria aktiviteter, och under en dag kan vi ta emot ett maxantal
på 30 elever. Nedan följer aktiviteter att välja mellan.
Matlagning
Vi lagar vikingatida mat tillsammans, t.ex. så kan barnen få prova på att
baka bröd och mala mjöl. Alla får smaka och vi pratar om de olika
råvarorna och var man fick dem ifrån.
Bågskytte och vapen
Vi pratar om de vapen som användes av vikingarna. Hade alla råd med ett
svärd, eller vilket var var mans vapen? Eleverna skjuter pilbåge.
15 april – 15 oktober (väderstyrd aktivitet)
Lekar och kamp
Eleverna får prova olika vikingatida kämpalekar. Vi pratar om varför man
lekte, och vem som lekte. Det handlade om fysisk träning som såväl vuxna
som barn ägnade sig åt.
15 april – 15 oktober (väderstyrd aktivitet)
Sagor och mytologi
Vår sagoberättare för er in i sagornas värld och berättar om sagornas form
och funktion under vikingatiden. Vi pratar om sagoberättarens roll som
nyhetsbärare.
Gjuta tenn
I en lerskifferform gjuter vi Torshammare och gör egna halsband. Vi
berättar om de olika gudarna som man trodde på under vikingatiden och
pratar om olika religiösa symbolen – så som hammaren.

Besök hos oss kostar 230 kr/elev.
I priset ingår 4 aktiviteter.
Vill ni boka ytterligare aktivitet tillkommer en
extra kostnad på 1200 kr/aktivitet.
Minsta debitering är 3500 kr.
Örtagården, läkekonst under vikingatiden
Hur botade man olika åkommor? Och hur höll man trollen borta? Vi
provar olika omslag och pratar om olika kurer, som vitlök i örat mot
öroninflammation eller senapsfrön i skorna mot kalla fötter, och
undersöker vad som finns i örtagården. Vilka sjukdomar fanns och hur
försökte man bota dem?
Smide
Tillsammans smider eleverna i vår rekonstruerade smedja. Under
vikingatiden blir järnet vanligare, och bidrog i mycket till
samhällsutvecklingen. Vi pratar om detta samtidigt som eleverna får
prova att smida och hålla igång blåsbälgarna.
Runverkstad
Runor finner man inte bara på runstenar. Under vikingatiden och
medeltiden skickade man s.k. runpinnar med korta meddelanden till
varandra – den tidens sms! Eleverna får lära sig runor och göra en
runpinne.

