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INNEHÅLL



DEN
HEMLIGHETSFULLA
KULTURMILJÖN

Kulturmiljön är självklar för oss. Vi vistas 
i den och ser den dagligen. Samtidigt är det 
en dold värld, där det finns sd mycket mer 
att upptäcka.

Vår önskan med detta arhete är att inspirera 
till att låta kulturmiljön hli en röd tråd i under
visningen.

Den här handledningen vänder sig främst 
till lärare för förskoleklass-skolår 5.





Kulturmiljön som en röd tråd 
i undervisningen

Närmiljön kan berätta mycket. Den ger en ram för vardagslivet. Den 
ger förankring och identitet oavsett om vi är födda på platsen eller 
nyligen har flyttat in. Den är också ramen för utveckling. Här möts 
människor från när och fjärran, möten som förändrar samhället. 
Genom att vi lär oss se och förstå vår närmiljö kan vi lättare förstå 
andras kulturmiljöer.

Inom projektet Kulturmiljö och skola har lärare och elever valt att 
arbeta med kulturmiljön genom att börja nära. Eleverna har tittat på 
sina egna hus. De har fortsatt ut i bostadsområdet och lärt sig mer 
om de platser de vistas i varje dag. Trygga i sin närmiljö har de frågat 
sig vem som bodde här förr, innan de kom hit. De har letat spår efter 
människor som en gång levt och arbetat här. Spår i form av gravhögar 
eller bostäder som övergavs för århundraden sedan. Människor, bygg
nader och händelser sätts in i sitt sammanhang. Till sist ställdes frågan, 
hur arbetar de som söker spåren på allvar, arkeologerna? Eleverna 
prövade att själva bli arkeologer för en dag, på en riktig utgrävning. 
Resultatet av elevernas arbete är grunden i de tre handledningar som 
ingår i projektet Kulturmiljö och skola.

Kulturmiljön är en utmärkt utgångspunkt för att arbeta ämnesöver- 
gripande i skolan. Förutom att inrymma natur- och samhällsorien
terande ämnen, svenska och andra språk kan kulturmiljön också 
inkludera matematik och idrott.

Kulturmiljön är lättillgänglig och gratis. Med sin övergripande 
karaktär och sitt långa tidsperspektiv är den också lämplig för att för
klara större helheter. När eleverna upptäcker sin kulturmiljö förstår 
de att de är en del av en process, en länk i en lång kedja av människor 
och händelser som hänger samman. Vi hoppas och tror att det ska 
göra dem mer intresserade av och delaktiga i sin kulturmiljö när de 
växer upp och som vuxna.

Kulturmiljön kan tjäna som en ingång inte bara till det övriga 
kulturarvet utan även till demokratin och samhället i stort. Kunskaps- 
och beslutsprocesser förenas. Nya möten skapas mellan barn, ung
domar, experter och beslutsfattare. En utveckling vi alla vill se mer av.

Exemplet matematik
Ofta är matematik svårt att få med då man vill arbeta ämnes- 
övergripande, men kulturmiljön lämpar sig utmärkt för detta.

Att studera en kulturmiljö innebär att man kan beskriva, 
klassificera, jämföra, bokföra ordning, ange positioner och 
se samband mellan företeelser. Alla dessa aktiviteter tillhör 
grundläggande matematiska kompetenser.
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Hur förstår man tiden och hur 
väcker man ett första engagemang?

Våra kulturmiljöer har formats under flera hundra, ibland tusen år.
När man arbetar med sin kulturmiljö finner man snart att många olika 
tider blandats på en plats. Över den gamla j ärnåldersboplatsen reser 
sig idag ett modernt höghus och ute på skolgården paddlade en gång 
bronsåldersbarnen i sina kanoter.

Så här bor man idag. Så här bodde man förr. Förr är allt före idag. 
Tidsbegreppet är svårt för många barn. Vi vuxna delar in tiden krono
logiskt. I vårt inre ser vi en klar tidslinje och förhållandet mellan 
inlandsis - stenålder - bronsålder - järnålder - medeltid - nutid.
För barnen smälter tiden ihop. Till slut kan det till och med vara svårt 
att avgöra om mormor är född på stenåldern.

ÖVNINGAR:
• Att få ett begrepp om hur lång tid tusen år egentligen är kan vara svårt. För att bar

nen ska få lite bättre förståelse kan man arbeta med enkla tidsaxlar över deras egna 
liv. Ge eleverna en skrivläxa där de tar reda på så mycket om sig själva som möjligt. 
När föddes du? När fick du ditt första gosedjur/din första leksak? När fick du din 
första tand? När tog du dina första steg?

• Prata om hur många år varje barn har levt, hur många år alla i klassen har levt 
tillsammans. Hur många barn behövs det för att det skall bli tusen år?

• Dela in ett papper i 12 delar där varje del utgör en månad. När månadsindel- 
ningarna är gjorda kan man placera in de fyra årstiderna samt i vilken månad 
eleverna är födda. Övningen ger en bra diskussion om året och månaderna.

• Prata med eleverna om hur en plats ofta används av olika personer under olika peri
oder. Ta skolan som ett exempel. Berätta om den klass du hade innan och visa ett 
skolfoto. Gör barnen uppmärksamma på att det kommer andra elever efter dem.

• Sätt upp en tidsaxel i klassrummet. Markera viktiga händelser som ni pratar om på 
tidsaxeln. Börja med barnens egen levnadstid och fyll sedan på med fler och fler 
uppgifter.

Gör en tidsresa
• Visa en bild på en passande miljö. Använd OH, diabilder eller Power Point. Vill ni 

vara utanför klassrummet finns det kanske någon intressant plats i kulturmiljön.
Klä ut dig och möt eleverna som en person från en annan tid. Berätta något spän
nande, spela musik eller bjud något att äta från den tidsperiod du vill presentera.

• Låt eleverna arbeta med sina upplevelser i bild och text. En uppgift kan vara att 
skriva till personen de mötte under tidsresan och ställa frågor. Eleverna kan också 
skriva och berätta hur det är att leva här och nu, på 2000-talet.

• Tidsresor och möten med personer från en annan tid får barnen att även fundera 
över saker i vardagen som man annars tar som självklara. Bestäm vilket tema b amen 
ska behandla, exempelvis boende: så här bor jag, så här bodde morfar, så här bodde 
man på 1700-talet och på järnåldern.

• Låt bamen intervjua anhöriga i olika åldrar och med olika bakgrund utifrån olika 
teman. Det kan också vara ett bra sätt att få igång ett föräldraengagemang: så här 
bodde jag när jag var liten, så här såg husen ut i mitt land etc. Barnen får nya insikter 
om hur människor levt och lever under olika perioder och i olika samhällen. Arbetet 
får andra dimensioner.

• Boendet som tema kan vara en bra övergång till studier av hus och bostadsområden 
här och nu.
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A. EnplansviUa B. 1 1/2-plans villa

F. Radhus

I. Sammanbyggda flerbostadshus
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C TvåvåningsviUa D. Fler familj svilla

G. Lamellhus H. Loftgängshus

J. Punkthus K. Skivhus

Illustration: Leif Högström



A. Enplansvilla
Fristående hus med trädgård.

B. 1 1/2-pIansviUa
Byggdes vid 1800-talets slut som påkostat boende för överklassen.
Under 1910-talet byggdes hela stadsdelar med mindre villor (egnahemrörelsen). 
Under 1970-talet böljade man sälja villor som byggsatser som sattes ihop 
på tomten.

C. TvåvåningsviUa
Fristående tvåvåningshus med trädgård.

D. Fler familj svilla
Små flerfamiljshus, 1930- och 40-talen.

E. Parhus
Två sammanbyggda, ofta likadana, lägenheter med varsin ingång, vanliga på 
1910-20-talen, men fick också ett uppsving under 1980-90-talen.

Ii Radhus
Likadana lägenheter med egen ingång, sammanbyggda i en länga.

G. Lamellhus
Friliggande flerfamiljshus med två eller tre trappuppgångar, vanliga på 1930-talet.

H. Loflgångshus
Flerfamiljshus, gemensamt trapphus som leder till en loftgång.

I. Sammanbyggda flerbostadshus
Flerfamiljshus, byggda i slutna kvarter.

J. Punkthus
Friliggande flerfamiljshus med ett trapphus.

K. Skivhus
Åtta till tio våningar höga flerfamiljshus som är parallellställda.
Ofta byggda i betong och vanliga under miljonprogrammet.

Vad är ett hus?

Hur får man barnen att bli intresserade av sin kulturmiljö? Att ut
forska sitt eget hus kan vara en första ingång. Huset är angeläget och 
bekant men ändå obekant.

Nästan alla människor bor i ett hus. Hur huset ser ut beror lite 
på var vi bor och när det byggdes. Genom att titta på våra hus kan 
vi få mycket fakta inte bara om huset utan också om hus i allmänhet. 
Hur bor vi idag, hur bodde man förr, varför ser mitt hus ut som 
det gör?

Hur gammalt är huset? Varför byggdes det? Vad är huset byggt i 
för material? Vad säger byggmaterialet om tiden? Frågorna kan ställas 
i det oändliga och eleven kan utvecklas till att bli allt från husfilosof, 
kulturhistorisk antikvarie, stadsplanerare, byggforskare, byggarbetare 
och ws-installatör till husrappare eller framtidsforskare.

Fakta:
Ända sedan vi människor lämnade livet som kringvandrande nomader har vi bott i 
olika sorters hus. Huset ger oss tak över huvudet och värmer oss under kalla årstider. 
Huset ger oss en tillhörighet, ett ställe att umgås på, laga vår mat, sova och förvara 
våra saker i. Det har i alla tider funnits mängder av olika hustyper i vår omgivning. 
Under förhistorisk tid bodde man i enkla grophus eller långhus och sedan denna tid 
har husen ständigt utvecklats. Idag är det mest 1900-talets olika hustyper som kantar 
våra vägar, ibland i form av homogena villaområden, ibland som blandade kvarter. 
Under olika tider har man också utformat speciella hus för olika behov - skolor, 
sjukhus, affärer - hus som liksom bostadshuset är spännande att titta närmare på. 
När det gäller bostadshus hör vi ofta begrepp som flerfamiljsvillor, flerbostadshus, 
punkthus, lamellhus, skivhus och radhus, sommarhus och kedjehus.
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ÖVNINGAR:
• Börja allmänt och enkelt: Vad är ett hus och vad kan man använda det till? Låt ele

verna svara och gör tillsammans en lista.
• Fundera över alla husord ni kan komma på. Sätt ihop alla orden, de kan bli en dikt, 

en sång eller en husrap. Vad heter hus på olika språk?

Vilka hus är viktiga för barnen och varför?
• Be dem rita och beskriva ett sådant hus.
• Hur ser elevernas egna hus ut? Låt varje elev beskriva sitt hus och gå sedan ut och 

titta på några av husen. Hur ser de ut, vilken färg har de, vilka bor där?
• Det egna huset kan dokumenteras på många sätt. Kanske vill eleverna fotografera 

sitt hus och skriva något om det. Låt alla få göra sitt eget faktablad och sätt samman 
dem till en bok, en bostadsbok med alla barnens bilder och berättelser.

• Låt barnen bygga sina hus i kartong.
• Be barnen ta reda på mer om sin bostad. Vem bestämmer till exempel över det egna 

hemmet? Hur brukar familjen fatta beslut när de ska köpa något nytt eller möblera 
om? Låt bamen reflektera över hur mycket de själva kan påverka.

• Vem äger huset de bor i och vem sköter om det? Be bamen intervjua någon som 
arbetar med husets underhåll. Vilka gemensamma utrymmen finns i området och 
vem bestämmer över dem?

• Vad tycker elevernas familjer om sina hus? Har de bott där jämt eller nyss flyttat 
dit? Vilket slags hus har de bott i tidigare? Be eleverna göra en släktbok, ett släktträd 
eller en tidsaxel över olika släktingars boende. Det ger eleverna ny kunskap om 
bostäder förr och nu.

Den hemlighetsfulla kulturmiljön
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Arbeta vidare med gatan utanför
• Gå till gatan och dokumentera vad barnen ser. Titta på detaljer och färger, fotografe

ra det som barnen uppfattar som viktigt. Bygg sedan en modell över husen och 
gatan. Man kan också göra en tavla i kapakartong eller en väggmålning där eleverna 
klistrar upp bilder och detaljer.

• Titta på olika hus, deras geometriska former och texturen på väggarna, gör kanske 
frottage mot olika väggar.

• Ta kontakt med en arkitekt som får berätta vad arkitekter tänker på när de ritar hus 
idag. Hur ser elevernas eget drömhus ut, om de fick bestämma?

• Besök ett bygge.

Skolhuset är lätt för alla att undersöka
• Låt eleverna rita av det, mäta hur stort det är och var de olika huskropparna ligger i 

förhållande till varandra och till staket och lekanläggningar. Bygg skolhuset som en 
modell. Räkna skalor och sätt in alla delar rätt.

• Hur fungerar det med luft och var kommer skolans vatten ifrån? Ta kontakt med en 
fackman och gör ett besök på vinden eller i källaren. Visa barnen en viktig del av 
deras vardag som de inte sett tidigare. Presentera de nya kunskaperna i en bok.

• Hur fungerar skolans ekonomi? Vad kostar möbler, skolmaterial och lekredskapen på 
gården? Hur ofta köper man nytt? Vem bestämmer i sådana frågor? Låt eleverna 
fundera över hur de vill att skolan ska se ut och vad de tycker saknas.

Foto: Ulla Hägglund
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Bostadsområdet

Under olika tider har man byggt olika typer av områden i våra samhäl
len och städer. Ibland har de planerats från start på nedlagd åkermark, 
i andra fall har man sprängt in ny bebyggelse i eller mellan äldre hus 
och gator. De viktigaste byggstenarna i ett område är bostadshusen, de 
offentliga byggnaderna, torgen, centrumanläggningarna, vägarna och 
gatorna, parkerna och grönområdena. Hur dessa olika delar ser ut och 
är placerade i förhållande till varandra berättar mycket om hur platsen 
vuxit fram och vilka tankar som styrt och styr utvecklingen. Genom 
att se sin bostadsmiljö med nya ögon kan man få veta mycket nytt om 
platsen. Hur ser det ut i bostadsområdet? Vad har påverkat vårt byg
gande under 1900-talet?

Fakta:
Under 1800-talet byggdes många städer i samband med industrialismen. Husen place
rades i rutnät med breda gator och rektangulära kvarter.

Under 1900-talets första del anpassade man sig mer till omgivningarna och byggde 
med svängda gator. Samtidigt anlade man mindre "trädgårdsstäder" i små villaområ
den. Husen, som alla liknade varandra, placerades nära trädplanterade gator. Så kom 
funktionalismen, där idealet var ljus och luft. Flerfamiljshusen byggdes smala, låga och 
parallella, vända mot ljuset. Husen bäddades in i grönska längs svängda gator.

I mitten av seklet växte husen på höjden och byggnaderna placerades runt ett 
gemensamt gårdsrum. Bilismen ökade och de gående fick egna gator. Punkthus blev 
populära. I parkerna placerades skulpturer och lekplatser. Under samma period revs 
gamla centrum, i stället byggdes nya kontorshus, varuhus, parkeringshus m.m. Nya 
förorter och nya centrum etablerades. Tanken var att skapa små gemenskaper i det 
stora samhället med mindre skolor, kyrkor och butiker.

Under 1900-talet rådde det en stor bostadsbrist, speciellt åren 1940-50 i samband 
med andra världskriget. För att kompensera detta byggde man en miljon bostäder 
under perioden 1965-74. Bostadsbristen byggdes därmed bort och det uppstod ett 
överskott av bostäder. Miljonprogrammets områden låg utanför städerna i bergsprängd 
natur. Nya material prövades, bl. a. byggde man hus i betong. Nu uppfördes också 
många "egnahem” på nerlagda åkrar i utkanten av städerna.

I slutet av 1900-talet gick man tillbaka till en mer sluten kvartersbebyggelse med 
den traditionella staden som förebild.
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ÖVNINGAR:
• Hur mycket upplever eleverna av sin bostadsmiljö? Be dem beskriva sitt eget 

område genom att göra en lista över allt de kommer ihåg utanför sitt hem.
Gå sedan ut i området tillsammans och se hur mycket de minns.

• Fortsätt att samla material från bostadsområden i närheten. Låt barnen fotografera 
och kanske intervjua människor som rör sig i området. Vad tycker de om platsen? 
Med bandspelare, block och penna kan eleverna samla in synpunkter från många.

• Låt några elever återvända till olika platser för att dokumentera ljud, fyra-fem 
ställen kan vara lagom. Tio minuters besök två gånger om dagen, ett på förmiddagen 
och ett på eftermiddagen, kan räcka. Lyssna på ljuden, vilka av dem hör till vår tid 
och vilka fanns även för länge sedan?

Har barnen egna favoritställen i bostadsområdet?
Planera en utflykt och låt dem visa sina ställen för varandra. Stanna och lek på elever
nas olika platser och låt barnen dokumentera dem, kanske genom att rita eller skriva
en berättelse. Följ upp i klassrummet och låt bamen motivera varför de valt just dessa
platser.

Kan barn bestämma hur ett bostadsområde ska se ut?
• Vem bestämmer idag och vad skulle dina elever vilja ändra på? Kan de påverka och 

förändra? Arbeta med idéer i klassen och presentera elevernas olika förslag.
• Finns det konst i bostadsområdet? Gå på upptäcktsfärd bland skulpturer i närmiljön 

och lär eleverna något mer om varje skulptur. Låt barnen känna på skulpturerna och 
beskriva hur de upplever dem.

• Hur är trafikmiljön i området? Passerar trafiken nära eller har man planerat för bil
fria miljöer? Hur ligger parkeringsplatser, parkeringshus osv. i förhållande till husen? 
Är det nära till bussar och tåg?

14 Den hemlighetsfulla kulturmiljön

• Be eleverna beskriva sin skolväg. Låt dem rita en minneskarta, hur ser det ut?
Hur såg det ut förr, när deras äldre släktingar var barn? Be dem samla in uppgifter 
och jämför.

• Låt eleverna tillverka ett collage av bilder för att illustrera och visa hela sin närmiljö. 
Anordna ett annorlunda föräldramöte för att visa collaget och barnens berättelser. 
Börja eller avsluta med en vandring i den egna kulturmiljön.

Foto: Ina Mildner



"Hus, det har man 
för att grejorna 
inte ska blåsa bort.

Selma, 6 år

Den hemlighetsfulla kulturmiljön



Foto.- Ina Mildner

16 Den hemlighetsfulla kulturmiljön



Hus förr

När man öppnat ögonen och börjat se nya saker och nya sammanhang 
i sin närmiljö är det lätt att man börjar fundera över hur det såg ut på 
samma plats för länge sedan.

I många miljöer där gamla och nya hus ligger blandade kan i vissa 
fall de äldsta husen vara mycket gamla, kanske ända från medeltiden. 
Vilka bodde här då - och varför finns bara vissa hus kvar men inte 
andra? Det är frågor som kan hjälpa eleverna att bli intresserade av 
och förstå den äldre kulturmiljön.

Kanske uppkommer också frågan, var finns de förhistoriska husen? 
Hur hittar arkeologerna spår och hur tolkar de spåren från 
våra äldsta bosättningar?

Fakta:
De tidigaste husen i Sverige kommer från stenåldern. De bestod av grottor eller 
hyddor. De enda spår man funnit efter dem är golv från små rektangulära eller ovala 
hyddor. I Norrland har man upptäckt långa vallar från vinterhyddor för fångstkulturer, 
från 4200-1800 fKr.

Under järnåldern domineras boendet av långhus, en rektangulär byggnad som 
rymde en stor familj och ibland också djur. Det var inte ovanligt att man helt enkelt 
delade av huset och lät den ena delen fungera som fähus eller stall. Väggarna bestod 
som regel av flätade grenar och ris som smetats med lera. I mitten fanns en eldstad 
och folk sov på långbänkar som stod längs väggarna. 1 huset sysslade man med det 
mesta, men det var inte ovanligt att man också hade mindre byggnader för speciella 
aktiviteter, exempelvis smedja och vävstuga. I Skåne finns långhus redan från 
4000 f.Kr.

Under järnålderns slut, vid vikingatiden ca 800-1050, byggs husen ofta mindre 
och uppdelade för flera funktioner. Väggarna bestod i regel av liggande eller stående 
plank. Omkring 1050 kom timmerhusen, rektangulära med rököppning i taket. De 
hade ingång i gaveln och var fönsterlösa, med små gluggar för att släppa in dagsljus.
De grupperades ofta i längor. Under medeltiden byggde man också stora, höga stenhus 
men fortfarande bodde de flesta i trähus.

Förhistoriska hus syns sällan ovan mark. Ofta har de övergivits, rivits och plockats 
bort för att lämna plats åt nyare bebyggelse eller ny jordbruksmark. Inte sällan har 
de sista boplatsresterna därför jämnats med marken av generationer av människor.
De spår man finner av våra förhistoriska hus idag är oftast de man finner i samband 
med en arkeologisk utgrävning. Någon eller några decimeter under markytan dyker 
spåren upp i form av mer eller mindre tydliga mörkfärgningar efter de grova hus
stolpar som hållit det förhistoriska husets tak på plats. Stolparna står i par och är lätta 
att känna igen. Genom att mäta stolpparen kan arkeologerna få veta husens längd 
och bredd. Husens utseende har varierat över tiden men arkeologerna är ganska säkra 
på hur de har sett ut under olika perioder.
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ÖVNINGAR:
• Vilket är det äldsta hus man fortfarande kan se ovan jord där ni bor? Hur bodde 

man ännu längre tillbaka i tiden och varför ser man sällan spår efter förhistoriska 
hus, vart har spåren tagit vägen? Diskutera med eleverna om vad de tror. Ta reda på 
om det funnits några förhistoriska hus där ni bor och om man i så fall gjort någon 
utgrävning. Hur hittar man husen och vad finns där idag?

Låt eleverna bygga en modell
• Fördjupa er genom att titta på de förhistoriska husens konstruktion och bygg mo

deller. Avsikten är att eleverna ska förstå hur huset är byggt och vad som händer när 
det blir gammalt och försvinner. De lär sig också om detaljer som fönstergluggar, 
rökgångar och husets inredning.

• Låt eleverna få en bit lera och rundstavar och bygga sig ett hus efter eget huvud. 
Hur ska de få taket att bära, kan de hitta egna varianter - lite experimentell 
arkeologi!

• En enklare variant för de yngre barnen kan vara att bygga ett hus av en skokartong. 
Plocka tillsammans stenar till eldstad, limma fast torkad jord och sand som golv, 
bygg inredningsdetalj er av lera eller trolldeg och lägg ut skinnspill till fållar. Ni kan 
också bygga bänkar av glasspinnar och lägga skinnbitar på. Tumma ut små lerkrukor 
och sätt i och runt huset. Gör lerfigurer som föreställer människor och djur.

• Låt husen besjälas av barnens fantasi - vem har bott där? Låt dem skriva 
berättelser.
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Hur var de förhistoriska husen indelade?
• Vilka rum fanns det då och vilka rum har vi idag? Var lagade man mat och var sov 

man? Berätta om brunnarna, kokgroparna och härdarna och varför de låg utanför 
husen. Beskriv hur matavfall bildade kulturlager som hjälper oss att hitta spår efter 
människor som levde för länge sedan. Bildas det kulturlager utanför våra hus idag?

• Berätta att djuren ofta bodde inne i husen. Gör ett besök i en ladugård och låt bar
nen fundera över hur det var när människor och djur bodde tillsammans. Hur lukta
de det, hur lät det, hur hanterade man djurens foder och avföring? Hur varmt blir 
det av djur? Vilka djur bor fortfarande inne i husen med oss människor?

Hur ska ett bra hus vara placerat för att man ska trivas?
Soligt och vindskyddat eller högt på en kulle med fin utsikt? Borde det finnas
vatten intill? Var skulle barnen välja att placera sitt eget hus om de fick bestämma?



Bygg en modell av ett förhistoriskt hus

Arbetsredskap:
Förkläde, kavel, sax, kniv, såg, linjal, penslar och häftapparat.

Material:
Trä- eller kartongskiva, lera, tjocka blompinnar, små kvistar/ris, småstenar, 
hårdpapp, klister, gräs, mossa, näver och täckfärger.

Arbetsbeskriiming:
Husen blir ganska stora så det passar bra att arbeta i grupp om 3^1 barn per hus. 

Bas
Skär till en trä- eller kartongskiva att bygga huset på med längd ca 60 cm, 
bredd ca 50 cm.

Husgrund
Knåda leran ordentligt för att slippa senare sprickbildning. Kavla ut leran så den 
är ca 2,5 cm tjock. Skär ut husgrunden ur leran (längd 31 cm, bredd 15,5 cm).

Takbärande stolpar
Husets tak bärs upp av stolpar. Stolparna tillverkas av blompinnar.
Såga av dem så de är 12,5 cm långa. Stolparna ska placeras i två rader på 
husgrunden (ca 4 cm in från långsidorna på husgrunden med jämna mellanrum). 
Gör fördjupningar i leran och stick ner blompinnarna. Om man vill kan man 
lägga småsten kring dem så de sitter fast bättre.

Väggar
Väggarna i ett förhistoriskt hus kan vara gjorda av lerklining. Kavla ut leran 
så den är ca 1 cm tjock och skär ut väggdelar (4 st längd 15,5 cm, bredd 8 cm 
och 2 st längd 12 cm, bredd 8 cm) I väggdelama trycker vi fast små kvistar/riset 
för att efterlikna lerkliningen. Res dem och tumma fast dem i husgrunden. 
Lämna en öppning på en av långsidorna som ingång. Låt huset torkal

Tak
Ta fram hårdpappsarket. Klipp ut taket (längd 55 cm, bredd 26 cm).
Runda av varje hörn på papperet med sax. Vik papperet på längden.
Klipp in 11 cm på varje sida av inviket. Vik in pappen vid inklippningen så 
att papperet får formen av ett tak. Häfta ihop med häftapparat. Limma gräs 
eller mossa på taket.

Dekorera
Måla huset med vit färg eller klistra näver på det.
Dekorera gärna området runt huset med hjälp av färgerna, gräset och mossan. 
Sätt taket på huset.
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Läsa landskap

Landskapen som omger oss bevarar minnen och spår från människors 
historia. Att läsa ett landskap kräver träning men har mycket att ge 
för den som vill fördjupa sig. Vissa spår kan ändå tolkas med mycket 
enkla medel. Att medvetet och med öppna ögon söka spår efter män
niskor i landskapen räcker ofta för att det ska bli möjligt att se saker 
man aldrig sett förut.

Fakta:
På många håll i Sverige är spåren efter de människor som bidragit till att utforma 
landskapet så tydliga att det är möjligt att tolka platsens historia. Landskapet blir likt 
en historiebok som berättar om hur människor levt från förhistorisk till modern tid.

Med hjälp av de kartor som lantmätare ritade från 1600-talet och framåt, kan för
ståelsen av spåren i landskapen fördjupas. Genom dem förvandlas små och oansenliga 
vallar, diken och jordhögar till pedagogiskt viktiga verktyg. De blir synliga exempel 
och en bra utgångspunkt för berättelser om stora delar av den svenska historien.

När man befinner sig på plats ute i landskapet, till exempel intill en jordvall som 
visar sig vara en 300-årig ägogräns, blir man mer mottaglig för berättelser om de 
människor som levde förr och formade landskapet. Miljön och kartorna kan användas 
för att väcka och besvara frågor, exempelvis om var männen befann sig och var kvin
norna arbetade. I landskapet blir historien levande och intressant.

ÖVNINGAR:
• Om du tänker dig att genomföra en enklare fältvandring så finns det spår i marken 

som berättar människors historia överallt, men det är klokt att ringa till länsmuseet 
för att få tips om bra och lättförståeliga områden att gå i. Likaså kan kommunen ha 
en ekolog eller biolog som känner till bra fältvandringslokaler, men glöm inte bort 
att berätta att det är spår efter människors aktivitet som ni söker. De trevligaste 
lokalerna brukar vara väl betade hagar där djur håller undan växtligheten. Om det 
inte finns djur på platsen är det viktigt att tänka på att ni går ut på våren innan 
gräset växt över det du letar efter.

• Historien kan vara väl synlig på många platser: Vid ett övergivet torp i skogen med 
källare, vägar och potatisåkrar. I en kohage med husgrunder och åkrar från ett hus 
som flyttades under laga skiftet i mitten på 1800-talet. På en övergiven bytomt där 
människorna fick flytta på sig på 1600- eller 1700-talet, då en herrgård byggdes i 
närheten.

• Det är viktigt att du lär känna platsen inför fältvandringen. Ta med en karta och 
besök området innan du går dit med eleverna. Gå igenom området noga och se till 
att följa med på kartan. Leta efter det du ser på kartan på den plats där kartan visar 
att det ska finnas. Stanna länge på platsen och lär känna den. Då kommer du sakta 
men säkert att förstå mer och mer av den.

• Vill du göra en vandring där både kartor och landskap studeras är det viktigt att 
hitta ett område som både har bra kartor och ett intressant landskap. Det enklaste 
sättet att få reda på vilka områden det finns kartor över är att gå in på Lantmäteriets 
hemsida: www.lantmateriet.se

• Från och med det sena 1600-talet hade de lantmätare som var ute och karterade 
byar och gårdar i uppgift att göra tre versioner av sina kartor. En skulle lämnas i byn, 
en skulle till landshövdingen och den finaste skulle in till Stockholm. De kartor som 
levererades till landshövdingen finns idag på lantmäterikontoren i residensstäderna. 
Kartorna som skickades till Stockholm förvaras idag på Lantmäteriet i Gävle. Där 
finns hela landets historiska lantmäterikartor och alla som vill arbeta med dem 
erbjuds plats. Du har också tillgång till ditt eget läns kartor på lantmäterikontoret 
och rätt att arbeta med kartorna även där. Om ni vill ha mer information om kartor 
och kartöverlägg kan du vända dig till Riksantikvarieämbetet på följande adress: 
www.raa.se/dhk eller fråga på närmaste länsmuseum.

• En fältvandring ska helst innehålla en eller flera röda trådar kring vilka vandringen 
byggs upp. Sök efter och upptäck de intressanta berättelserna och sammanhangen 
i landskapet.
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Arkeologens arbete

När man talar om äldre kulturmiljöer kommer man in på arkeologer
nas arbete. Deras uppgift är att tolka och förstå spåren från förr. 
Genom att mäta, granska och analysera det man hittar kan arkeologen 
skapa sig en bild av hur det sett ut på olika platser under olika tider. 
Minsta lilla spår kan ge mängder av upplysningar.

Berätta något för eleverna om hur arkeologerna arbetar och låt de 
yngre eleverna få utföra några praktiska övningar. Våra övningar är 
enkla och passar i en sandlåda på skolgården. Till en sådan utgrävning 
behöver man inga tillstånd. Arkeologi är något som fascinerar barn. 
Passa samtidigt på att prata med eleverna om de lagar och förord
ningar som skyddar våra fornlämningar.

Fakta:
De spår man finner från äldre boplatser ligger i dag någon eller några decimeter 
under markytan. Arkeologer använder i regel grävmaskin för att att schakta bort mat
jorden och frilägga boplatserna. Under matjorden hittar arkeologerna resterna efter 
de förhistoriska människorna och deras aktiviteter i form av anläggningar och kultur
lager. Anläggningar är t.ex. mörka färgningar efter allt från husstolpar, härdar och 
kokgropar till brunnar. Kulturlager är boplatsrester, sot, kol, hantverksspill, matrester 
eller lerklining i form av bränd lera från husväggarnas byggmaterial m.m. Föremål 
som tappats eller kastats och på ett eller annat sätt trampats runt och blivit kvar i 
och runt bostaden.

Formen och storleken på fargningarna talar om för arkeologerna vad det varit.
Är mörkfärgningarna större och ligger mer oregelbundet är det ofta härdar, kokgropar 
eller avfallsgropar. De allra största mörkfärgningarna brukar vara brunnar, medan de 
mindre ofta utgör rester efter de stolpar som hållit husets tak på plats.

Alla mörkfärgningar måste undersökas noga innan man vet vad det är, därför 
gräver man bort halva mörkfargningen och tittar på hur den ser ut i profil. Är det en 
husstolpe kan man hitta trä, i andra fall kan stolphålet bara vara ett hål. Stolpen har 
för länge sedan dragits upp och hålet har fyllts med boplatsrester. Kulturlagret gräver 
man ibland i meterrutor (lxl meter) som läggs upp i stora rutnät. Det är ett sätt att 
hålla ordning på var man gräver, så att man vet var man hittat olika saker och hur 
mycket man hittar i de olika rutorna. Förr mätte man med tumstock, idag använder 
arkeologerna allt oftare stora mätinstrument s.k. totalstationer som läser av de punkter 
man vill dokumentera med stor precision. Punkterna kan sedan kopplas till stora 
landsomfattande inmätningar. Trots totalstationerna är fortfarande måttbandet och 
tumstocken några av arkeologernas viktigaste arbetsredskap. Kulturlagret grävs 
decimeter för decimeter och dokumenteras noga med beskrivningar och fotografier.
På samma sätt dokumenteras mörkfärgningarna.
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ÖVNINGAR:

Bli arkeologer i sandlådan vid skolan
• Låt eleverna två och två mäta in en kvadratmeterruta med hjälp av tumstock 

(en meter lång tumstock i vinkel mot en annan). Sedan kan eleverna gräva ner 
hela rutan, sakta och försiktigt, 1 decimeter jämnt över hela ytan. Stämmer djupet 
- en kontroll med tumstocken ger träning i måttenheter. Öka spänningen genom 
att preparera meterrutoma med fynd, tänk bara på att föremålen inte får vara 
farliga för småbarn om de kommer bort i sandlådan.

Diskutera vad som blir kvar efter oss
• Vad kommer arkeologerna att hitta av skolan och husen vi bor i om tusen år? Titta 

på närmiljön med en arkeologs ögon och diskutera med barnen.
• Låt eleverna gå ut i bostadsområdet och leta kulturlager från 2000-talet. Vilka spår 

lämnar människor efter sig - glasspinnar, klotter, fotavtryck i leran, en kapsyl?
Bamen kan anteckna i block eller samla material i fyndpåsar. Diskutera kring fynden 
i klassrummet, låt bamen göra en liten utställning av dem. Använd föremålen för 
mer matematik genom att ge bamen i uppgift att mäta längd, bredd och höjd och 
rita av något de hittat i olika skalor på centimeterpapper. Låt dem rita av föremålet
i perspektiv.

• Diskutera vad som händer med saker när de ligger i jorden. Be bamen ta med något 
föremål hemifrån. Vilket material består det av? Låt bamen skriva en berättelse om 
vad som händer om det läggs i jorden.
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Gör ett eget ”kulturlager"
• Forska vidare, ta reda på vad som händer med olika material i kontakt med jord, 

vatten och luft. Gräv en grop i anslutning till skolgården, ca 1 meter djup. Lägg ned 
några föremål och varva med jord mellan lagren. Rita en karta och ange platsen, 
men håll platsen hemlig för skattjägare. Låt alla bam arbeta samtidigt med upp
giften. De kan turas om att gräva och varva grävandet med att rita och skriva.
Gå sedan ut med mindre gmpper i taget för att göra nedgravningen viktig och 
ceremoniell. Kontrollera alltid att ni har tillstånd att gräva. Ar ni osäkra, kontakta 
länsstyrelsen.

• Vad har hänt med föremålen när terminen närmar sig sitt slut?

Lämplig utrustning vid övningen i sandlådan:
Skärslev/murarslev, långa måttband, tumstockar, öskar, plastpåsar, 
underlägg/ritbord, centimeterrutat papper, blyertspennor och suddgummin. 
Fynd: Ta något roligt, t.ex. en trasig lerkruka och indianpärlor.
Be bamen ta på sig kläder som kan bli smutsiga, samt regnkläder och stövlar 
vid behov. Arbetshandskar är viktigt. Kamera för dokumentation.



Kulturminneslagen

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. 
Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa 
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett 
arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller 
begränsas. Så står det i 1 § 1 kap Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.

Kulturminneslagen och kulturminnesförordningen reglerar bevarandet 
av fomlämningar, de värdefullaste byggnaderna, kyrkor och värdefulla 
kulturföremål. I KML:s 2:a kapitel styrs skyddet av fasta fomlämningar 
och fornfynd. Fasta fomlämningar är skyddade och tillstånd krävs av 
länsstyrelsen före ingrepp.

Skyddet av de värdefullaste byggnaderna styrs i KML:s 3:e kapitel. Läns
styrelsen kan förklara särskilt märkliga byggnader som byggnadsminnen. 
För att en byggnad ska bli byggnadsminne krävs att den är mycket välbe- 
varad eller haft en särskild betydelse. Byggnader i statlig ägo kan förklaras 
som statliga byggnadsminnen. I dessa fall beslutar regeringen efter bered
ning av Riksantikvarieämbetet.

Alla kyrkor och kyrkogårdar byggda eller anlagda före 1939 och ett 
begränsat urval kyrkor byggda efter 1939 skyddas av kulturminneslagen. 
Förändringar i kyrkorna, t.ex. fasadrenovering, ommålning eller ombygg
nad interiört samt på begravningsplatserna, t.ex. utbyte av grus på gångar 
till asfalt eller ombyggnad av staket, kräver tillstånd av länsstyrelsen.
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En riktig utgrävning

Att få delta i en riktig utgrävning är något många drömmer om men 
som få får chansen att göra. Arkeologer har ofta begränsade tidsramar, 
många byggfirmor m.fl. står och väntar med skoporna när en väg ska 
byggas eller åkermark bli nytt bostadsområde. Kunskapsförmedling blir 
då det som väljs bort i första rummet. Får man ändå en chans att vara 
med ska man ta den.

Att det fungerar utmärkt att arbeta med elever i fält råder det inget 
tvivel om. Arbetet är tålamodskrävande men innehåller samtidigt ett 
spänningsmoment som tilltalar de flesta. Eleverna får en omedelbar 
koppling till sin förhistoria men även till sin nutid och framtid. Utöver 
de arkeologiska kunskaperna får de en möjlighet att arbeta praktiskt 
och träning i att leva fältliv där väder, kläder och annan utrustning blir 
av stor betydelse.

Fakta:
Många museer bedriver en arkeologisk verksamhet. Hör er för om det finns någon 
möjlighet för er att besöka en utgrävning. Ibland ordnar museerna visningar av arkeo
logiska utgrävningar för intresserade grupper som frågar. Däremot skulle de förmod
ligen inte klara trycket om de gick ut med en allmän inbjudan, eftersom efterfrågan 
är större än tillgången. Frågan är alltid fri och det är inte omöjligt att man kan få en 
specialvisning, allt hänger på resurserna.
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Tips om ni besöker en utgrävning eller om ni får vara med och gräva:
Ge eleverna information om platsen och berätta också om vilka regler som gäller. 
Utgrävningsplatsen ska ge arkeologerna värdefull information, om man trampar 
sönder något kan informationen förloras och viktiga pusselbitar försvinna.
Låt inte eleverna röra sig fritt över ytan utan vuxens sällskap. Skulle någon av misstag 
trampa ner gula pinnar eller andra markeringar på grävytan, se till att eleverna 
omedelbart sätter tillbaka dessa i jorden igen. Berätta för eleverna att de inte får 
plocka upp några föremål på marken.

I anslutning till utgrävningar brukar det ofta finnas arbetsbodar där arkeologerna 
äter och förvarar fynd. Där kan finnas möjlighet till exempel att värma sig vid kallt 
väderlag.

Ibland ligger grävningarna på svårtillgängliga platser. Kontrollera vad er skola 
har för bestämmelser kring att skjutsa barn i bil och att er skolförsäkring täcker 
olycksfall i fält.
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Utrustning beräknad på 20 elever, delade i fem grupper i fält:

20 säkerhetsvästar i lysande färger
1-2 vuxenvästar
20 par trädgårdshandskar
20 skärslevar
10 öskar
5 hinkar
10 tumstockar lxl m eller 5 tumstockar 2 m 
5 block/5 pennor
20 sittlappar (sönderklippta liggunderlag brukar vara ett billigt alternativ) 
Fyndpåsar och gula fyndpinnar håller oftast arkeologerna med.
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Projektet Kulturmiljö och skola

Kulturmiljö och skola har pågått i Uppsala mellan 2001 och 2003. Arbetet har utgått 
från olika kulturmiljöer och sökt vägar att använda dem som en naturlig, ämnesöver- 
gripande del i undervisningen. Elever har deltagit i arbetet både vad gäller styrning 
av projektet och i konkreta uppgifter utanför skolans värld, där idéerna provats fullt 
ut. Syftet har varit att väcka deras nyfikenhet och engagemang, oavsett om det gällt 
att leta rör på skolans vind eller undersöka en fornlämning i kohagen bredvid.

Erfarenheterna från elevernas och lärarnas entusiastiska arbete är samlat i tre 
lärarhandledningar. Vi hoppas att dessa ska inspirera och ge tips till hur ni själva 
kan hitta nya former för att utforska, uppleva och arbeta med er egen närmiljö. 
Lärarhandledningarna utgår från projektet i Uppsala. Två är generellt skrivna medan 
den tredje mer specifikt handlar om miljön i Gamla Uppsala.

Skolans och kulturmiljövårdens mål överensstämmer
Skolans och kulturmiljövårdens övergripande mål ligger i linje med varandra. I läro
planen definieras utbildning och fostran som en fråga om att överföra och utveckla 
ett kulturarv. All undervisning ska också innehålla fyra övergripande perspektiv: det 
historiska, det internationella, det etiska samt miljöperspektivet. Vidare står det att 
undervisningen ska förmedla kunskap om demokratiska värderingar, bedrivas under 
demokratiska former och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet och ta 
ett personligt ansvar. Allt detta gäller lika väl kulturmiljövården, där man poängterar 
vikten av förståelse, delaktighet och ansvar för vårt gemensamma arv. Skolan och 
kulturmiljövården har därmed ett gemensamt intresse och ansvar för att kommuni
cera kunskap om våra kulturmiljöer.

Lärarhandledningar inom projektet:

Den hemlighetsfulla kulturmiljön, Lärarhandledning för förskoleklass-skolår 5.
Den hemlighetsfulla kulturmiljön, Lärarhandledning för skolår 6-9.

Gamla Uppsala - Kulturmiljön som en röd tråd i undervisningen,
Lärarhandledning för förskoleklass-skolår 9.
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Solskenets skola och Tunabergsskolan i Uppsala, Niklas Cserhalmi vid 
Sveriges lantbruksuniversitet samt studenter och lärare vid institutionen 
för ABM, estetik & kulturstudier vid Uppsala universitet.
Tack även till Karin Arvastson, Jerker Moström och Sven Rentzhog, 
Riksantikvarieämbetet, som stått för faktagranskning.Projektet har varit 
möjligt tack vare stöd från Stiftelsen framtidens kultur.

Projektgrupp/författare:

Ulla Hägglund, Uppsala kommun samt Institutionen 
för lärarutbildning vid Uppsala universitet.

Marita Kjellin, Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet.
Linda Klementsson, Ina Mildner, Torgärd Notelid och 
Mikael Wahldén, Riksantikvarieämbetet.
Riksantikvarieämbetets hemsida: www.raa.se/skola

För mer information: www.uppsala.se/kms
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