
EN DAG I 

JERNALDEREN 
 

Jernaldergården i Heltborg: 

Et historisk Værksted 

”Det har været den bedste dag i mit liv!” 

Elev fra specialklasse, 2021 

”I er rigtig gode til at læse børnene, og I laver 
nogle aktiviteter, som kan rettes til alle aldre 
- Det er rigtig godt!” 

Lærer, 2021 

 

Faglighed – dannelse - inklusion - flow 

Når vi besøger jernaldergården i Heltborg, så 

kommer alle sanser og hele kroppen i brug! 

Formålet med et besøg er, at eleverne 

kommer hjem med en større grad af historisk 

empati, altså forståelse for og viden om, 

hvordan livet for en jævnaldrende for 2000 år 

siden har kunnet være. Vi fokuserer primært 

på den lokale fortælling og de lokale fund, der 

ligger som grundlag og baggrund for vores 

viden om fortiden, men vi trækker tråde til den 

fælles europæiske historie og Romerriget 

omkring Kristi fødsel. 

Undervisningen og formidlingen i det 

historiske værksted består af en varieret 

blanding af praktisk arbejde, leg, fortælling, 

dialog og refleksion. 

Hjemme i klassen kan man gøre mange ting 

for at give eleverne en forståelse for 

jernalderens liv, men i det historiske 

værksted er det pludselig muligt at bruge, se 

og røre de genstande, de har lært om hjemme 

i klassen. De kan mærke den fysiske 

udmattelse ved det rutineprægede arbejde, 

der skulle udføres for at få hverdagen til at 

fungere. De kan opleve glæden, når de lykkes 

med det håndværk, de udforsker. De kan 

smage maden, dufte røgen, mærke 

lervæggene, grutte kornet, spinde uld til garn 

og meget andet. Aktiviteterne varierer fra dag 

til dag, for elevernes arbejde skal også give 

mening i en større sammenhæng. Hvis vi skal 

lægge en ny brolægning, fælde et træ eller 

plante ærter, så får eleverne lov at være med. 

Et besøg i Heltborg kan hjælpe os til at se 

vores egen verden i et nyt lys. Her får vi 

mulighed for at træde tilbage i tiden, for på 

den måde at se vores nutid – og fremtid – i et 

nyt perspektiv. 

Når vi ikke udelukkende fokuserer på de 

færdigheder, som eleverne er vant til at blive 

målt på, bliver den opfattelse eleverne har af 

sig selv og hinanden i højere grad udvisket. Vi 

ser gang på gang elever blomstre op, tage 

initiativ og opdage ting, som hverken de selv, 

lærerne eller kammeraterne vidste, de var 

gode til. Og vi ser, hvordan klassens 

motivation og lyst til at lære kommer helt af 

sig selv. Det skaber engagement, god energi 

og sammenhold. 

”Hvad hånden former er åndens spor…” 

Johs. V. Jensen 

 

 

3.-6. 
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* Gælder kun 4. klassetrin i folkeskoler. De 

centrale bevillinger tildeles efter først til 

mølle-princippet og gælder i skoleåret 2021-

2022. 

 

 

 

Praktisk: 

Et skoleforløb varer 4-5 timer 

efter aftale. Klassen ankommer 

til Heltborg Museum kl. 9 og 

rejser fra jernalderen kl. 13 el. 14. 

Åbent i jernalderen 

Forår: Uge 20-21-22 

Efterår: Uge 34-35-36 

Pris: 800 kr. (max 28 elever) 

Booking: rune@museumthy.dk 

eller via http://rum.thisted.dk  

 

Se også vores andre undervisningstilbud 

i blandt andet Hanstholm, Nr. Vorupør og 

Thisted på RUM: http://rum.thisted.dk  
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