Forslag til undervisningsforløb

Stenalderbopladsen

Aktiviteterne på stenalderbopladsen kan tilpasses alle

ligger på en mark bag Mortenstrupgård.

klassetrin og mange forskellige fag (historie, natur &

Adressen er: Mortenstrupvej 75, 2970 Hørsholm.

teknik,

matematik,

dansk,

sløjd,

hjemmekundskab,

billedkunst, håndarbejde, m.fl.), ligesom der er gode

OBS! Mortenstrupgård er i privat eje, så vi mødes

muligheder for tværfagligt arbejde. I det omfang det kan

ude på vejen ved vigepladsen lige efter gården.

Stenalderbopladsen
ved Mortenstrupgård
- et historisk værksted

lade sig gøre, vil vi inddrage særlige ønsker fra lærerne.

Undervisningsforløbet varer 3 timer

0. – 2. klasse
Vi laver et bål og hører om hvordan det var at leve i
stenalderen. Sammen vil vi tilberede noget stenaldermad
over åben ild. Der er også mulighed for at prøve nogle af
stenalderens redskaber.

3. – 5. klasse
Kernen i undervisningen er livet og landskabet i
jægerstenalderen, som vil blive præsenteret i et fælles
oplæg. Derefter vil der være lejlighed til at afprøve
hvordan dagliglivet i stenalderen foregik ved bl.a. at lave
ild og mad. Derudover er der mulighed for at prøve
forskellige kopier af redskaber og arbejdsteknikker.

Hvordan kommer vi til …
Der er ca. 15-20 minutters gang (1 km) fra busstoppe-

(5.) 6. – 9. klasse

steder på hhv. Usserød Kongevej og Frederiksborgvej.

I de ældste klasser er der stadig fokus på at høre om

Der må ikke køres i biler til Mortenstrupgård.

livet og opleve dagligt arbejde, men der vil desuden blive
lagt vægt på hvordan arkæologerne arbejder for at

Cykler kan parkeres bag gården, og der er cykelsti

kunne beskrive livet i fortidens samfund. I forbindelse

næsten til døren.

med gennemførelse af eksperimenter kommer vi ind på

Gratis undervisningstilbud
til skoler i
Hørsholm kommune
2016

værdien af disse arbejdsmåder og kildekritik.

www.museumns.dk
℡ Mette Palm 4045 2028

Museum Nordsjælland

Stenalderbopladsen

Formål med undervisningen

Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård er et historisk



værksted baseret på arkæologiske fund fra lokalområdet.
Bopladsen er opført med rekonstruktioner af redskaber,
hytter, ildsteder m.v. der vil blive brugt i undervisningen.



Underviser

At forundre og pirre nysgerrigheden, så man får lyst

Underviseren er arkæolog Mette Palm fra Museum

til at lære mere om ”gamle dage”.

Nordsjælland. Hun har, ud over arbejdet som arkæolog,

At smage på, lugte til, føle på, høre om og afprøve

i en årrække arbejdet med formidling og børn.

livet i jægerstenalderen for 7.500 år siden. Målet er

Udgangspunktet er en boplads som det tidligere Hørsholm

at eleverne på egen krop får en fornemmelse af

Egns Museum har udgravet ved Nivå. Bopladsen er

livsvilkår og teknologi som er meget forskellig fra

Tilmelding

dateret til ca. 5.500 f.v.t. i den tidsperiode der kaldes

deres egen dagligdag.

Tilmelding i god tid, så vi kan aftale forløbet nærmere.



At lære gennem leg, dialog og forsøg.

Kontakt Mette enten på mobiltelefon 4045 2028 kl. 14-16,



At have det sjovt.

Kongemosekulturen. Dengang levede landets befolkning
af jagt, fiskeri og indsamling.

eller på e-mail: mph@museumns.dk

Vi kan tilbyde

Åbningstider og pris

En spændende dag i jægerstenalderen med en vifte af

Stenalderbopladsen er åben på hverdage i ugerne 20-26

aktiviteter til alle klassetrin.

og 34-40. Ankomsttid aftales individuelt, så det passer

Undervisningen tager udgangspunkt i jægerstenalderens

med bus- eller mødetider.

livsvilkår og daglige gøremål. Klassen introduceres til jæger-

Et undervisningsforløb varer 3 timer.

stenalderen og får en basisviden før de prøver ”en dag i

Der kan kun komme 1 klasse af gangen.

stenalderen”. Der skal hugges brænde og laves ild inden
maden kan gøres klar og tilberedes over bålet. Der skal

Undervisningen, som er forbeholdt skoler i Hørsholm

måske skrabes skind til sovestedet, flettes hegn eller

kommune, er gratis.

ordnes andet så hytterne bliver gode at bo i og bopladsen lavet færdig. Som afslutning på dagen er der
smagsprøver på den stenaldermad børnene selv har lavet.

Praktiske oplysninger

Der vil af og til være mulighed for at inddrage eleverne i

Stenalderbopladsen ligger på en mark ved Mortenstrupgård i

forskellige

forsøg:

f.eks.

redskabsfremstilling

og

teknikker, madlavning eller rekonstruktion af hytterne.
Forsøg der skal gøre eleverne og arkæologerne klogere

Vi forventer


jægerstenalderen og deltage aktivt i dagens program.

på forskellige sider af jægerstenalderen.
I løbet af dagen vil vi naturligt komme ind på
arkæologernes arbejde med at beskrive livet i fortidens

At klassen har lyst til at afprøve sider af livet i



At der deltager to lærere/voksne som hjælper til
med at gennemføre programmet.

samfund ud fra de materielle levn: hvordan kommer man

Det er ingen forudsætning at klassen har arbejdet med

fra den arkæologiske udgravning til viden og kendskab?

jægerstenalderen inden besøget, men det kan være en
fordel.

Hørsholm (se kort og adresse på bagsiden).
Der er opstillet et das (en toiletvogn m. tank).
Da vi skal lave bål og afprøve forskellige arbejdsmetoder
udendørs, er praktisk tøj en stor fordel.
I tilfælde af regnvejr, er gummistøvler og regntøj en
nødvendighed!
Hele dagen foregår under åben himmel.

