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i väg på cykel

Låt klassen göra en cykeltur längs en gammal väg och upptäcka läm-
ningar från olika tider. Om ni inte redan känner till någon lämplig, äldre 
vägsträckning i er trakt kan ni studera gamla kartor, till exempel en gene-
ralstabskarta – bäst är en som inte är reviderad alltför nyligen – för att få 
en uppfattning om vilka vägar som använts tidigare. Jämför gärna med 
de vägar som är utmärkta på ett ekonomiskt kartblad (Gula kartan) över 
samma område. 

Den ekonomiska kartan är detaljerad, där finns till exempel skogsvägar, 
stigar och många geografiska namn utsatta. De ekonomiska kartbladen är 
i skala 1: 10 000 (1 cm på kartan är 100 m i verkligheten) eller 1:20 000 
(1 cm på kartan är 200 m i verkligheten).

Grindstolpar
Alléer
Färjelägen
Broar 
Murar 
Täktgropar
Diken

att spana efter längs gamla vägar:
Väghållningsstenar
Milstenar 
Minnesstenar
Artrika vägrenar 
Hus och husgrunder
Mjölkbord
Skyltar

Studera kartan innan ni cyklar i väg. Vad tror ni att ni ska finna? Finns det 
något man kan förvänta sig att hitta rester av? Kanske kan platsnamnen på 
kartan berätta något om vad som funnits här tidigare! Vad kan namn som 
Halvföre, Spångmyran eller Kvarnbäcken berätta? Finns kvarnen fortfa-
rande kvar? Om inte kanske man i alla fall kan se var den har legat.

Varför går vägen där den går? Har vägen någon gång ändrat sträckning? 
Om den har det, kanske det går att hitta rester efter den gamla vägsträck-
ningen. Fundera över åsar, berg, sankmark, ägogränser. Stämmer namnen 
på kartorna med de platsnamn ni använder i dag? 

Kanske några av era namn saknas på kartan. Eftersom många lämningar 
kan vara svåra att upptäcka bör ni försöka hålla ett lugnt tempo när ni 
cyklar ut på er upptäcktsresa. Stig även av cyklarna och gör avstickare vid 
sidan av vägen. Bäst är det om läraren cyklat sträckan själv innan han/hon 
tar med sig klassen ut.
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gör en utflyktskarta

Kopiera ekonomiska kartan över den vägsträcka ni har tänkt att »upp-
täcka«. Gör gärna kopian större än originalet, men då måste ni hålla koll 
på vilken skala det blir. 

Markera alla lämningar ni hittar med en prick på kartan, eller kanske 
olika symboler, beroende på vilken typ av lämning det är. Kom ihåg att 
räkna om avstånden till den skala som ni har på kartan. Numrera prick-
arna och skriv en beskrivning till varje lämning.

Renrita kartan med hjälp av ritfilm eller om ni har tillgång till en scan-
ner, scanna in den och snygga till den. Byt utflyktskarta med till exempel 
er parallellklass.

ekonomiska kartan 23 i 4-5 i-j rentJÄrn (detalj).
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skriv en reseberättelse

Många av forna tiders resenärer skrev ner sina intryck när de var ute och 
reste. Dessa reseberättelser har blivit värdefulla källor till kunskap för oss 
om hur folk levde förr. Den mest kända reseberättelsen från länet är Lin-
nés »Lappländska resa«. Det är intressant och rolig läsning men samtidigt 
något svårläst eftersom han använder många latinska namn och gammel-
svenska ord. 

Låt eleverna bekanta sig med någon eller några reseberättelser och där-
efter skriva en egen. Eleverna kan låtsas att den egna omgivningen är en 
trakt som de aldrig tidigare besökt, vars bebyggelse, natur och kultur de 
inte känner. De kan beskriva hur de själva färdas, vad de äter, hur man bor, 
hur människorna beter sig et cetera. Alternativt kan eleverna få i uppgift 
att under eller efter en skolresa på samma sätt skriva ner sina iakttagelser.


