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Program för  
Bronsåldersdag medium 

 
Vi hälsar er välkomna till Vitlycke museum. 
 
Dagen är indelad i fyra delar. Information om när dagen börjar och slutar hittar ni på 
bokningsbekräftelsen. 
 
Förmiddag 
 
Dagen börjar med att vi tittar på och pratar om hällristningar vid Vitlyckehällen. Vi går 
också till vår bronsåldersgård och pratar om livet för 3000 år sedan. Beroende på 
antalet elever kan de delas in en eller två grupper. Visningspasset är ca 1,5 h långt. 

 
Lunch 
 
Medtagen matsäck äts utanför museets huvudentré. Lunchrasten är 45 minuter. 
Eventuell handlande i butiken sker efter det pedagogiska programmets slut. 
 
Eftermiddag 
 
Eftermiddagen är aktivitetspasset, klassen delas in i grupper som arbetar vid 
stationer med olika teman. Grupperna får tillfälle att prova alla stationer. Antal 
grupper beror på klassens/klassernas storlek.  
 
Exempel på stationer/teman:   
 
Hällristningsdokumentation. I denna grupp får eleverna prova på att göra frottage, en 
metod att göra avbildningar av hällristningarna. 
 
Pilbågsskytte. Prova på forntidens främsta jaktredskap, långbågen. 
 
Forntida hantverk. Detta kan vara t.ex. bandflätning eller bandslungning. 
 
Dagen kan avslutas med en avslutningsceremoni vid offermossen om så önskas och 
tid finns. 
 
Tid för besök i butiken 
 
 
Med reservation för ändringar.   



V I T L Y C K E  M U S E U M  •  R O C K  A R T  C E N T E R  •  W O R L D  H E R I T A G E  
 

Vitlycke 2 
457 93 Tanumshede 

tel 010 - 441 43 10 
 

vitlyckemuseum@vgregion.se 
www.vitlyckemuseum.se 

 

 
 

Välkommen till bronsåldern 
 

Skolprogram på Vitlycke museum 
 
På Vitlycke museum erbjuder vi olika former av program för skolklasser. Aktiviteter 
och visningar anpassas till ålder, gruppens storlek och efter gruppens önskemål. Vi 
tittar på och pratar om hällristningarna och om hur det kan ha varit att leva på 
bronsåldern. I vår rekonstruerade bronsåldersgård kan eleverna leva sig in hur det 
dagliga livet var för 3000 år sedan. På Vitlycke lär sig eleverna sin historia genom att 
uppleva och att delta. 
 
Bra att tänka på: 
 
Medföljande vuxna 
Det är viktigt att varje grupp har en vuxen från skolan med sig. För grupper med 25-
34 barn krävs tre vuxna. För grupper över 35 barn krävs fyra vuxna. 
 
Oömma kläder  
Vi kommer att använda öppen eld. Undvik kläder av eldfängda material, t.ex. fleece. 
Kläder efter väderlek. Vi är ute en hel dag och det kan bli kallt och det kan regna. 
 
Mat i undervisningen 
Hör av er i förväg om det finns elever med allergier eller andra önskemål kring maten 
vi bör känna till. 
 
Mobiltelefoner 
Då dessa är störande under guidning och aktiviteter i gården vill vi att mobiltelefoner 
är avstängda under dagen. Det är ok att fota hällristningarna efter det att guiden är 
färdig. 
 
Lunch: 
 
Boka lunch i museets restaurang eller ta med egen matsäck. Egen matsäck äts 
utanför museets huvudentré.  
 
Äta i restaurangen? 
Ring 0735 - 11 44 59 för information och bokning. 
 
Butik: 
 
Rock Art Shop säljer spännande saker kopplade till brons- och järnåldern för barn. 
Eleverna skall delas in i mindre grupper och barnen skall alltid ha en vuxen med sig 
när de går in på museet. Handling i butiken och eventuella glassköp sker efter det 
pedagogiska programmets slut.                                                                         


