uppdrag

K2

KULTUR

LÄRARE
Uppdrag 2.
Bronsåldern

Uppdragets syfte är att få eleverna att fundera över ett röse som de kan iaktta i naturen.

Att fundera på i grupp!

Uppgift 1.
Stenhögen

-

Vad är detta för ett röse?
Hur gammalt är det?
Varför har det gjorts?

Använd faktablad K4!

Du står vid en stenhög i naturen!

Att fundera på i grupp!
-

Uppgift 2.
Gravröse

Vad är detta för något?
Vem har konstruerat denna hög?
Hur gammal är den?
Varför är den gjord?

Utifrån information som finns digitalt eller på kartor
är uppdraget att försöka hitta just detta röse och ta
reda på mer fakta om det. Förutsättningarna kan här
vara olika beroende på i vilken kommun man är i. I
Sverige finns webbsidan ”Fornsök”, där man kan hitta
information om ett visst fornminne, t.ex. ett röse.
Ännu bättre är appen ”Fornminnen”, där du i mobiltelefon eller surfplatta har positionsbestämd information så att du med kartverktyget direkt kan se om du
står vid ett fornminne (se handledningen!). I Örnsköldsviks kommun kan du också använda webbsidan
”Örnsköldsvik 10 000 år” och ta reda på mer fakta om
röset. I Finland: använd en karta över fornminnen från
Österbotten.

Bygg ett gravröse och berätta för de andra vad ni vet
om det.
I denna övning får eleverna fundera på vilka andra
kulturer som kan ha existerat samtidigt som vi hade
bronsålder här, d.v.s. perioden cirka 2000 f.Kr. fram
till 500 f.Kr.

Uppgift 3.
Andra kulturer samtida
med bronsåldern i Norden
Att fundera på i grupp!
Försök svara på följande frågor:
1. Finns det andra lämningar från den här tiden?
2. Vad fanns det för andra kulturer i andra delar 		
		 av världen när vi här hade bronsåldern?

Foto: Susul Olsson.

Använd faktablad K3!

Miniatyrröse byggt av stenar i
Norrfällsviken.

Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
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