”Livet i den romerske Jernalder” med Kroppedal Museum
Kære Lærere til 3. klasser i Ishøj,
Fyrsten fra Ishøj er en udstilling som Kroppedal Museum har på Bredekærgård, Tranegilde Bygade 4, 2635
Ishøj. Udstillingen viser en fyrstegrav fra romersk Jernalder, fundet i 2007, med mange fine genstande der
giver et indblik i den absolutte elite fra perioden samt kontakter til Romerriget.

Workshoppen:
På workshoppen ”Livet i den romerske Jernalder” er ambitionen at eleverne skal få aktiveret deres
nysgerrighed, så de selv gør sig tanker om, hvordan samfundet har set ud i jernalderen. Udstillingen på
Bredekærgård med den gravlagte høvding/hærfører er et unikt fund og giver et indblik i hvordan en person
af høj status har levet, og hvordan han døde. Fundet er velbevaret og kan derfor give en masse viden, der
strækker sig fra Torslunde i Ishøj, hvor graven blev fundet, til militæret i Romerriget. Romerriget havde stor
indflydelse på livet herhjemme i Danmark, og særligt hos eliten kan vi se, hvordan romernes livsstil er
kommet hertil. Samtidig skal vi kigge på fund fra hverdagslivet i jernalderen og tale om hvordan de fleste
mennesker har levet for næsten 2000 år siden.
For at give eleverne en forståelse af hvordan vi får viden om vores fortid, vil vi kigge på billeder fra
udgravningen af hærføreren. Ved at se processen skridt for skridt, vil eleverne få en ide om at vi nogle
gange, bogstaveligt talt, går oven på vores fortid og at nogle af eleverne måske endda bor der hvor
hærføreren er fundet. Endvidere vil det give dem en fornemmelse for, hvad de selv efterlader af spor i
løbet af deres liv.
Til slut vil vi gå udenfor og lave nogle aktiviteter. Eleverne skal enten afprøve deres evner som arkæolog,
eller lege romerlege.

Programmet for workshoppen med 3. klasse kl. 9.30 – 11.30:
- Velkomst og introduktion til dagen
- En kort introduktion til perioden for udstillingen (romersk jernalder)
- ”Rundvisning” i udstillingen
- Kort pause (evt med medbragt mad og drikke)
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- Hvordan arbejder arkæologen
- Udendørs aktivitet (romerlege eller sådan arbejder en arkæolog)

Metode og formål:
Fremgangsmåden i undervisningen vil være, at eleverne selv skal svare på/fortælle hvad de ser i
udstillingen og hvad de tror genstandene er og har været brugt til. På den måde får de svar på det de selv
er nysgerrige på. Derudover vil der være et opgaveark som de enten kan lave i workshoppen eller hjemme i
klassen.
Målet med workshoppen er at vise eleverne hvordan samfundet har set ud i oldtiden og hvordan kontakter
til andre dele af verden har haft indflydelse på udviklingen af samfundet, samt hvordan vi har fået den
viden vi har i dag og stadig udvikler på. Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne vise eleverne hvordan man kan
lære på mange måder, blandt andet ved at lege arkæolog eller romerlege.

Forberedelser inden workshoppen:
En god øvelse inden workshoppen er at give eleverne et billede af hvad kronologi er. På den måde forstår
de bedre hvad det vil sige at se på ting der er 2000 år gamle. En simpel øvelse kan være at lave en kronologi
i klassen (hvem er ældst og hvem er yngst). Det kan også gøres med elevernes forældre og bedsteforældre.
Derudover kan lærerne finde en tidslinje på nettet, så eleverne kan få en fornemmelse for hvornår
jernalderen var. En hyggelig forberedelse kan være at se en Asterix film, eller at læse den som tegneserie.
De giver et sjovt billede af det romerske imperium. Det er muligvis en god ide at forberede eleverne
på, at de skal se et rigtigt skelet – det er ikke alle der har prøvet det før og det kan være lidt
grænseoverskridende.

Forberedende kursus for lærere:
På det forberedende kursus for lærere vil vi lave nogle af de aktiviteter som eleverne skal igennem, og tale
om hvorvidt det er muligt at aktivere elevernes nysgerrighed og videbegærlighed ved at de skal fortælle
hvad de ser i udstillingen. Vi vil også tale om hvordan lærerne kan arbejde videre hjemme i klassen ved,
blandt andet, at lave collager med ting som eleverne selv efterlader og hvilke historier der kan komme ud
af det rent kulturhistorisk.

Dato og sted for forberedende kursus for lærere:
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Torsdag d. 10. februar 2022 kl. 13.00 – 15.00.
Bredekærgård, Tranegilde Bygade 4, 2635 Ishøj.
Kontakt:
Julie Kellberg Ring
Museumsinspektør, formidling og skoletjeneste
Kroppedal Museum
T: 43 30 30 08, mobil: 20828147
E: julie.ring@kroppedal.dk

Bøger til børn fra 9-12 år:
Den romerske hær, Ruth Brocklehurst, Flachs 2004
Alle tiders jernalder, Margit Jensen Broust, Alinea 2007
Romere Julia Bruce, Flachs 2007
Jernalderen, Inger Byrjalsen, Gyldendal Uddannelse 2008
Offermosen. Våbenfund fra jernalderen, Mette Felbo, Geografforlaget 2007
Jernalder i Danmark og Gudme, Karsten Kjer Michaelsen, Alrune 1996
Romerriget, Sean Sheehan & Pat Levy, Carlsen 1999
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