Filt din egen uldbold
Beskrivelse
I værkstedet præsenteres fåreuldens egenskaber og anvendelse. Efter en kort introduktion kan eleverne
selv filte deres egen uldbold ved at dyppe ulden i varmt sæbevand og bearbejde den med deres hænder. I
hører om livsvilkår og produktion i vikingetiden ud fra arkæologiske fund.

Undervisning
Eleverne introduceres til arbejdet med tekstiler og tekstile teknikker i vikingetiden. De hører om forskellige
materialer og anvendelsesmuligheder. Hver elev vælger uld til sin bold (forskellige farver) og derefter skal
boldene dyppes i varmt sæbevand og gnides og rulles i facon. Når bolden er blevet fast og hård, skal den
skylles i koldt vand og vrides godt. Derefter er bolden klar til at blive taget med hjem, hvor den skal tørre
godt, før den kan bruges til at spille med.
Værkstedsaktiviteten egner sig fint til at kombinere med nogle af vores andre aktiviteter.
Efter besøget i værkstedet kan I gå op i besøgscenteret, hvor der er mulighed for at se en lille udstilling og
prøve vikingetøj, ringbrynje og hjelm. I kan også gå en runde og se på vikingehusene, besøge
museumsbutikken og spise madpakker på den mytologiske legeplads, hvor vi har borde og bænke. Og
endelig kan I forsætte ud på Ringborgen.

Målgruppe
Grundskole: 0.-9. kl.

Fag
En tværfaglig aktivitet mellem fagene historie og håndværk og design.

Kompetenceområde
1. Om livsgrundlag og produktion: Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu.
2. Om kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til
eget liv.
3. Eleven har viden om historisk udvikling.
4. Om håndværk – materialer: Eleven har viden om enkel materialeforarbejdning.
5. Om design: Eleven kan fremstille egne enkle produkter efter oplæg.

Læringsmål
1. Eleven opnår kendskab til uld som materiale, gennem selv at have det i hænderne.
2. Eleven lærer om livsvilkår i vikingetiden.
3. Eleven lærer gennem selv at udføre en praktisk opgave og ser og hører om produktion i
vikingetiden.

Fakta om tilbuddet
Hvornår: 1. maj – 30. september, hverdage kl. 10-16.
Pris: 20 kr. per person. Rabat på 5 kr. per person ved bestilling af flere aktiviteter.
Varighed: ca. 30 minutter
Emner: Vikingetid, design og håndværk, uld, produktion, livsvilkår.

Sted
Vikingecenter Fyrkat
Fyrkatvej 37 B og 45
9500 Hobro
Mariagerfjord Kommune

Faciliteter på stedet
Vikingecenter Fyrkat består af en ringborg og en rekonstrueret vikingegård med ca. 1 km. imellem.
Ved vikingegården findes en museumsbutik, besøgscenter med toiletter (et toilet er handicapvenligt) og en
udstilling med mulighed for at prøve vikingetøj samt en mytologisk legeplads.
Læs mere på hjemmesiden: www.nordmus.dk

Kontakt og bestilling
Museumsinspektør Anne Mette Gielsager, Tlf.: 99824175, mail: anne.mette.gielsager@aalborg.dk
Vikingecenter Fyrkat
Tlf.: 99824175
Mail: anne.mette.gielsager@aalborg.dk

