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MUSEIPEDAGOGIK PÅ SÄRSKILT VIS 2

VÄLKOMMEN TILL LÖDÖSES MUSEUMS
PEDAGOGISKA VERKSAMHET

DEN MAGISKA CIRKELN

Vi strävar efter att ge en levande och relevant upplevelse av den medeltida staden
Lödöse. Historien tillhör oss alla, oavsett vem vi är eller varifrån vi kommer - den är
allas vår demokratiska rättighet. Varje besökare har olika behov, förutsättningar,
intressen och livsmål. Därför behövs också många olika sätt att bemöta er som kommer
hit. Vi berättar om Lödöses långa och spännande historia ur olika perspektiv, genom
berättande men också genom praktiska moment. Ett av de viktigaste perspektiven är
det ni som besökare tillför genom frågor och kommentarer.
Välkommen att botanisera i vårt pedagogiska program!

Den Magiska cirkeln är en interaktiv
dramalek där barn och vuxna med hjälp
av rytmer, rörelser och sånger berättar
historier från saga och verklighet.
Ni får möta Sigurd Drakdödaren, smeden
Regin och rövarbandet Slitungarna som
anföll Lödöse.
Ca 20-30 min. Max 10 elever.

Nytt för i år är ”Museipedagogik på särskilt vis”. Det är ett nytt sätt att jobba med
elever som har intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Vi erbjuder tre museilektioner och en praktisk lektion som
tagits fram under projektet Jämlik Kultur. Vi har även ett sensoriskt rum där man kan
uppleva historia genom taktila föremål och pekpratskartor. Som en del av Lödöse
bibliotek finns också ett utbud av särskilt anpassade böcker för målgruppen.
Nytt är också interaktiv dramalek på tema saga och historia
för förskolan.
För mer information, kontakta Marie Schmidt, museipedagog..dt
@vgregion.se
Tfn. 010-441 43 85
E-post: marie.schmidt@vgregion.se

”FRÅN KÅLGÅRD
TILL SOPPA”
Museilektion med kommunikationskarta.
Vi sitter vid det sensoriska rummets
låtsaseld och pratar om vad som
behövdes för att kunna göra soppa på
medeltiden.

BA R N +
M US E U
M
= SA N T
stå!
L åt

Ca 20-30 min. Max 10 elever.

HUR KÄNNS DET?
Museilektion där vi använder känseln
för att uppleva medeltidens olika
material. Vi öppnar det sensoriska
rummets skåpsluckor och känner på
föremålen som finns där. Förklarande
bildstödsbilder finns för varje föremål.
Vill ni så ordnar vi ett bildstödsschema
över besöket.
Ca 20-30 min. Max 10 elever.

3 UTSTÄLLNINGAR

VISNINGAR 4

VISNING I DET
MEDELTIDA LÖDÖSE
Under hela medeltiden var Lödöse
Sveriges enda hamnstad på västkusten.
Under visningen pratar
vi om hur staden såg ut, tittar på medeltida föremål och känner på kopior av
fynd. 60 min. Max 30 elever. Pris 300 kr.
Kan kombineras med hantverk
(skolpaket 500 kr.)

DET MEDELTIDA
LÖDÖSE
Lödöse började växa fram redan
under 1000-talet och blev snart
en av Sveriges främsta hamnstäder.
Göta älv var en anledning till Lödöses
framgång, men tullar på älven under
1400-talet, tvingade stadsborna att
flytta och bygga upp en ny stad,
Nya Lödöse, nära nuvarande Göteborg.
Utställningen skildrar livet och
verksamheten i medeltidsstaden
genom de 100 000-tals fynd
som gjorts vid de arkeologiska
utgrävningarna.
Speciellt för Lödösefynden är
att organiskt material är ovanligt
väl bevarat, t ex trä, läder och
textilföremål.

MÖT SPETÄLSKE-TORA!
Interaktiv dramatiserad visning med
inriktning på människosyn, sjukdom
och de spetälskas situation. Grupper
kan boka en visning där eleverna och
museipedagogen träffar ”SpetälskeTora” från det medeltida Lödöse.
Eleverna får fundera över och
bestämma hur vi ska behandla henne.
Ca 60 min. Max 25 elever. Pris 800 kr.
Info: marie.schmidt@vgregion.se
010-441 43 85

MEDELTIDA HANTVERK OCH DANS 6

5 VISNINGAR

LÄRARE, HÄLSA PÅ OSS!
Förlägg ett planeringsmöte till vår hörsal
och få samtidigt en lärarvisning där vi
berättar om vad vi erbjuder för skolorna.
Ring och boka! Utan kostnad.

TEMA MEDELTIDA
RUNSKRIFT
”Tänk på mig, jag tänker på dig” ”Far
håll dig gömd!” De medeltida Lödöseborna skickade ibland meddelanden till
varandra med runor ristade i trä eller
ben. Eleverna får lära sig det medeltida
runalfabetet och prova på att rista i trä.
Ca 30 min. Max 15 elever vid kombination med Tema gåspenna. Vid enbart
runskrift max 30 pers. Ett skolpaket
med visning och två hantverk kostar 500 kr.

MEDELTIDA DANS
Eleverna får prova på att dansa medeltida
danser till musik och lära sig
”riddarhälsningen”. På 1400-talet började
dansmästare beskriva olika danser och
hur man för sig på fest. Eleverna får
fundera över varför det var viktigt att
kunna dansa på medeltiden.
Ca 30/60 min. Kan kombineras med
Tema gåspenna. Ett skolpaket med
visning och två hantverk kostar 500 kr.

SPECIELLA BEHOV?

TEMA GÅSPENNA

För barn som behöver extra förberedelser, t ex barn inom autismspektrumet
finns ett ”förbered besöket”- material du kan ladda ner på:
www.lodosemuseum.se/for-skolan/sarskilda-behov/

Eleverna får prova på att skriva med
bläck och gåspenna . Efter lite inblick
i skrivkonstens historia får eleverna
prova att skriva på samma vis som
munkarna i klostret.

För elever som behöver ta en paus och gå undan finns vårt sensoriska rum
där man kan få uppleva Lödöses historia i lugn miljö. Mer info:
http://www.lodosemuseum.se/siteassets/lodose-museum/for-skolan/jkbroschyr-pa-egen-hand-dig.pdf

Ca 30 min. Kan kombineras med Tema
textil Tema runskrift eller Medeltida
dans. Max 15 elever vid kombination
med övriga hantverk. Ett skolpaket med
visning och två hantverk kostar 500 kr.

Håller ni på med projekt i skolan och behöver inspiration eller hjälp?
Info: marie.schmidt@vgregion.se

UNDER MUSEIBESÖKET
Som lärare för din klass har du en
viktig roll under själva visningen.
Genom att hålla ihop gruppen och visa
ditt eget intresse och engagemang
för ämnet så tillför du mycket.
Du kan bidra med att koppla ihop
visningen till det ni arbetar med
i skolan. Du kan ställa frågor till
museipedagogen om du märker
att eleverna inte förstår allt.

TEMA TEXTIL
Eleverna får prova på att karda och
kamma ull och spinna på slända.
Ullen var livsviktig för människorna
på medeltiden och man tillverkade
allt från snören till kläder av den.
Ca 30 min.
Max 10 elever. Ett skolpaket med
visning och två hantverk kostar
500 kr.

PROGRAM FÖR DE YNGRE 8
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PROGRAM FÖR
DE YNGRE
Nu har Lödöse museum bokningsbara
program även för de yngre barnen!
Programmen är upplagda som en liten
introduktion till Lödöse museum och
till ämnet historia. På ett lekfullt sätt
bekantar vi oss med museet, tittar och
känner på gamla och nya saker och
pratar om hur det kunde vara ”förr i
tiden”. Vad gjorde barnen då? Hade de
leksaker att leka med?

Salve Frater! Ut vales?
Hej Broder! Hur mår du?

HANTVERK FÖR
SPECIELLA BEHOV

4-6 år: Liten rundtur med spännande
inslag i vår medeltidsutställning och
en stund i vår lekstuga där vi tittar på
leksaker och annat från förr. 30-40 minuter. Max 10 barn/grupp. 300 kr.

Har dina elever svårt med finmotoriken
eller spastiska händer? Då kan ni testa
att stämpla medeltida mönster i lera
med våra specialstämplar eller färglägga
vapensköldar med knoppkritor.

Vi kan även skräddarsy program utifrån
era behov och önskemål. Hör av er!
Varmt välkomna hit!

Ca 20-30 min. Max 10 elever.

Den magiska cirkeln
Följ med oss in i den magiska cirkeln där
vi leker med tiden! Den Magiska cirkeln
är en interaktiv dramalek där barn och
vuxna med hjälp av rytmer, rörelser
och sånger berättar historier från saga
och verklighet. Ni får möta Sigurd
Drakdödaren, smeden Regin och rövarbandet Slitungarna som anföll Lödöse.
Ca 25 min. Max 10 barn. 4-6 år. 300 kr.

PÅ EGEN HAND 10

DEN STORA
DRAKFEJDEN
I Lödöse har man hittat en svärdsskida
med ett mönster av drakar. Om dessa
drakar finns det en saga.
Som förberedelse - eller efter besöket
material finns sagan Den stora Drakfejden
att ladda ner på vår hemsida under
Skola/på egen hand.
Utan avgift.

MUSEIVERKSTAN
I museiverkstan hittar du oftast:
- Medeltida kläder att prova
- Olika pyssel, rita och måla
- Ett inrett medeltidshus
- Bokhörna med litteratur och fakta
- Klossar och pussel för mindre barn.

SÖK PENGAR 12
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UTELEKAR OCH
GRILLNING
Bakom museet finns en vacker örtagård
och en härlig gräsmatta som lämpar sig
för utomhusaktiviteter. Grillplats finns.
Museet lånar ut uteleksaker för medeltida
lekar och spel. Ett alternativ då man är
flera klasser som delar buss.
Utan avgift.

BESÖK HÄLLRISTNINGAR FRÅN BRONSÅLDERN!
Passa på att besöka hällristningarna i Alvhem, Jätteberget strax söder om Lödöse.
Hällristningarna är från bronsåldern 1800 - 500 f Kr. Skepp, skålgropar, cirklar,
fyrfota djur och människoliknande figurer finns avbildade i berghällen.
Vägbeskrivning: Gamla E 45 norrut från Göteborg.
Vid Alvhem, följ skyltning mot hällristning.
Kontakt: 0303-330000 Internetturism@ale.se
http://www.ale.se/invanare/invanare/uppleva--gora/sevardheter.html

LÅNGT ATT ÅKA TILL
LÖDÖSE?
Du vet väl att ni som bor i en annan
kommun än Lilla Edet kan söka
arrangörsstöd?

http://www.kulturivast.se/
kulturkatalogen-vast/detregionala-arrangorsstodet

13 ALLMÄN INFORMATION
Vänersborg

HITTA HIT

Trollhättan

BIL: E45, 40 km norr om Göteborg,
Avfart Lödöse/Nygård avfart 93.
Fri parkering.
TÅG:
Se Västtrafiks reseplanerare. Lödöse södra.
ANSLUTNINGSBUSS
Hpl. Lödöse museum

LÖDÖSE

BÅT: Göta älv 40 km norr om göteborg.
Museet är anpassat för rullstolsburna
och synskadade.

BOKNINGAR
& PRISER
Visningar och gruppbesök bokas via vårt
kansli på telefon 010-441 43 83
vardagar kl. 9–12, 13–14:30.
För priser och max antal deltagare, se
varje punkt i programmet.
Gruppbesök på egen hand är avgiftsfritt,
men måste bokas.

Göteborg

MAT & LOKAL
Glöm inte att du kan beställa fika,
lunch eller buffé och hyra hörsalen
eller Ljudaborg för tillställningar
av olika slag. Vi har fullständiga rättigheter
för sluten grupp efter det att museet
stängt för allmänheten.
För meny och information:
010-441 43 83 eller
lodosemuseum@vgregion.se

ÖPPETTIDER

KONTAKT

Lödöse museum:
Tisdag, Onsdag, fredag, lördag
och söndag kl. 11 – 16
Torsdag 9-19
Måndag stängt
Förbokade grupper är välkomna
även på andra tider
efter överenskommelse.

Museivägen 1, 463 71 Lödöse

FRI ENTRÉ!

Tel. info: 010-441 43 83
Tel. reception: 010-441 43 81
E-post museet: lodosemuseum@vgregion.se
Tel. museipedagog Marie Schmidt: 010-441 43 85
E-post: marie.schmidt@vgregion.se
Tel. biblioteket: 0520-656592
E-post biblioteket: krystyna.ojerskog@lilledet.se
Kontorstider: måndag–fredag kl. 8–16,
lunchstängt kl. 12–13.

lodosemuseum.se

