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ARBETSUPPGIFT – FÖRHISTORIA

tidsband

Det kan vara svårt att förstå den egentliga innebörden av några tusen år 
skrivna med siffror. För att göra det mer konkret kan man själv göra någon 
form av tidsaxel.

Rita en gubbe/gumma för varje generation på ett brett bomullsband. En 
generation är ungefär 30 år. Gör varje figur ungefär 3 cm bred. Gör marke-
ringar för olika årtal, de olika perioderna och för speciella händelser eller 
föremål som man vet dateringen på. Markera till exempel pyramiderna i 
Egypten, Jesu födelse och Umeås grundläggning med mera. Det blir uppen-
bart hur kort tid som inte är förhistoria. 

material:
9 meter bomullsband som är ungefär 3 cm brett
textilpennor



ARBETSUPPGIFT – FÖRHISTORIA

exkursion

Lärare som planerar att ta med eleverna ut på exkursion, bör göra en egen 
rekognosering först. Det kan ta tid för ett otränat öga att upptäcka en del 
av fornlämningarna. Hör gärna med Västerbottens museum eller Länssty-
relsen om vilka vårdade fornlämningar som finns i er kommun.

De som har tänkt sig att besöka en strandbunden boplats, bör först titta 
efter hur avslag och skärvsten ser ut i verkligheten. Fundera över varför 
man valt just denna plats. Har den varit bebodd under lång tid eller bara 
tillfälligt? Titta på läget. Hur mycket skärvsten finns det? Kan man se 
några anläggningar som boplatsvallar eller härdar?

De som har valt att göra en utflykt till en fångstgrop eller ett fångst-
gropssystem bör också fundera över läget. Varför trodde man att det skulle 
gå att fånga älg just där? Är det fortfarande en bra plats för älgjakt – finns 
det några älgpass i närheten? Hur tror ni att de lyckades gräva en två meter 
djup grop, som fångstgroparna troligtvis var från början, utan järnspade? 
Hur långt är det till nästa grop? Tror ni att det måste ha funnits ett stängsel 
mellan groparna?

Fundera också över vad man använde älgen till. Den gav kött, skinn, 
senor, ben och horn. Hur länge kan en familj på fem personer leva av en 
älg?

Om man bor i en kustkommun kan det vara lämpligt att besöka något 
av alla gravrösen. Många är både röjda och skyltade. En del mindre rösen 
och stensättningar kan se väldigt anspråkslösa ut, men skiljer sig från od-
lingsrösen och andra stensamlingar genom ett väl valt, ofta synligt, läge, 
relativt jämnstora stenar – i ett odlingsröse finns allt från pyttesmå till jät-
testora stenar – och en tydlig form. Fick alla begravas i ett röse? Om inte, 
vad gjorde man med de andra?

Fångstgrop vid Tjulträsket.



ARBETSUPPGIFT – FÖRHISTORIA

koka i kokgrop

Kokgropar hör till de anläggningar som kan vara svåra att upptäcka, men 
man kan pröva att laga mat i en egen kokgrop.

Lägg ett stort sjok av näver i blöt. Det ska bli riktigt genomblött. Välj en 
plats med ordentlig grästorv. Ta av torven på en yta som är cirka en halv 
meter i diameter. Försök att få torven i ett stycke. Gräv gropen lika djup 
som den är bred. Gör upp en eld, gärna med eldstål eller eldborr (det är 
svårare!) och värm ett tiotal knytnävstora kullerstenar, tills de blir glöd-
heta. Det tar mer än en timme. 

Gör ett paket av fisken insvept i nävret. Pröva att krydda med till exem-
pel enris. Lägg hälften av stenarna i botten av gropen, därefter fiskpaketet 
och sedan resten av stenarna. Till sist trycker Ni dit torvstycket. Se till att 
det inte kommer in för mycket syre i gropen för då kan det börja brinna. 
Efter ungefär en timma är maten färdig.

Kokgrop i Åheden, Umeå kommun. Foto: Susanne Sundström.

material:
fisk
ett stort stycke näver
spade
ved för 1,5 timme

cirka 10 knytnävstora stenar
tändstickor, eldborr eller eldstål
hink med vatten (i fall det skulle 
börja brinna på fel ställe)



ARBETSUPPGIFT – FÖRHISTORIA

bereda fnöske

Fnöske används för att göra upp eld och måste behandlas för att bli lätt-
antändligt. Det kommer från svampen fnösketicka som växer på döda 
björkar och bokar. Fnösket är det sammetsmjuka skiktet som finns direkt 
under den gråvita ytan. Ni kan själva bereda fnöske på följande vis: 

Skär ett par skivor fnöske, cirka 2x2 cm och ungefär 2 mm tjocka. Lägg 
bitarna i en blandning av björkaska och vatten, så kallad asklut. Blanda en 
del aska med en del vatten. 

I stället för i asklut kan man koka fnösket i salpeter och vatten, 1 tsk till 
5 dl vatten, koka i 30 minuter. För mycket salpeter gör att fnösket brinner 
som krut och du kan bränna dig.

Låt fnösket ligga i askluten några dygn eller koka i ett par timmar.
Banka ut bitarna så att de mjukas upp. Torka och banka eventuellt mer.

Ju mjukare fnöske, desto bättre.
 

Fomes fomentarius, ofta kallad fnösketicka eller glödticka. (Wikimedia commons).



ARBETSUPPGIFT – FÖRHISTORIA

göra upp eld med stål, flinta och fnöske

Rugga upp en kant på fnösket med en vass egg. Lägg fnösket ovanpå flintan 
så att den ruggade kanten kommer någon millimeter innanför stenkanten.

Slå gnistor med eldstålet mot en skarp kant på flintan. Kanten skall bara 
nuddas med ett snärtigt slag. Använd handleden. Gnistorna som bildas 
landar på fnösket. Man bör få glöd efter det att 5–10 gnistor hoppat till 
fnösket. Kontrollera noga att glöden är mycket liten i början. Blås så att 
glöden sprider sig.

Lägg det glödande fnösket mitt i eldbollen, gärna med en extra bit 
fnöske. Blås allt starkare. Det kan dröja upp till en minut innan eldbollen 
börjar brinna.

Tänd en bit näver med flammorna och kväv elden i eldbollen och spara 
den till nästa gång.

Det går också att använda bomulls- eller linnelappar som fnöske. Klipp 
till en lagom stor bit och tänd eld på den så att ena kanten svartbränns ett 
par millimeter. Kväv elden. Kontrollera om lappens material är lämpligt 
genom att se om det självglöder. Tänd försiktigt och se om det fortsät-
ter att glöda när ni blåser. Eldbollen tänds sedan på samma sätt som med 
fnöske.

Prova också att använda kol som ett alternativ till eldbollen. Tag två 
kolbitar, stora som tänksticksaskar. Sätt det glödande fnösket mot en skarp 
kant på den ena kolbiten, och blås kraftigt. När glöden spritt sig ordentligt 
till kolbiten, tag den andra och sätt den emot glöden och blås ordentligt. 
När en kvadratcentimeterstor glöd syns på vardera kolbit, sätt dit en tunn 
bit näver eller papper och blås tills det tar eld. Kolbitarna kan också börja 
brinna av sig själva.

material:
Eldstål
Flintabit med en vass kant – kvarts eller kvartsit går också bra
Fnöske
Eldboll i näverbit, som består av lättantändligt material, till exempel 
remsor av ytterbarken från ene som trycks ihop till en boll, stor som ett 
hönsägg. Torrt gräs kan också blandas in.



ARBETSUPPGIFT – FÖRHISTORIA

adoptera en fornlämning

Den skola som har en fornlämning i närheten av skolan kan bli fadder till 
den. Det skulle kunna innebära att skolan röjer och vårdar fornlämningen, 
att man forskar kring den och dess sammanhang eller att man skyltar upp 
den. Man kan fantisera om dem som konstruerade den, skriva en pjäs och 
så vidare. Den skola som är intresserad av att adoptera en fornlämning 
måste först kontakta Västerbottens museum eller Länsstyrelsens kultur-
miljöenhet.

Skeppssättning och röse vid Mjösjön utanför Holmsund. Foto: Petter Engman.



ARBETSUPPGIFT – FÖRHISTORIA

bilda en uppfattning

Låt eleverna använda faktabladen som inspiration till att gestalta hur de 
tror att det såg ut under förhistorien. När man väl försöker göra en bild av 
hur det en gång såg ut, antingen som teckning/målning eller i modellform, 
brukar många frågor dyka upp: Hur klädde man sig? Hade farbröderna 
skägg? Hur åt man? Fanns det några möbler? 

Modell av Gammåker i Agnäs, Bjurholms kommun.


