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”Arkeologi i skolan” har utarbetats av Regionmuseet Kristianstad i samarbete 
med Sånnaskolan i Åhus, Söderparkskolan i Vinslöv, Humleskolan i 
Bromölla, C4 Minerva och Kulturhuset Barbacka / Kristianstads kommun. 
Projektet har genomförts tack vare bidrag från Statens Kulturråd i deras 
satsning på länsmuseernas pedagogiska verksamhet.

Stort tack till lärarna Marianne, Sandra, Bengt och alla era kolleger. Utan 
era erfarenheter och ert engagemang hade vi inte kunnat genomföra detta.

”Det viktiga för mej som pedagog är att kunna göra ämnet levande 
för barnen. Alla era förslag till övningar skapar lust och nyfi kenhet.”
Marianne Nilsson, Sånnaskolan i Åhus
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Inledning

Hej!

Är du intresserad av att söka sammanhang i det förfl utna, 
ungefär som en detektiv? Då ska du arbeta med arkeologi.

Arbetar du som lärare och undrar hur du kan förmedla 
arkeologi och historia till dina elever på ett lustfyllt och enkelt 
sätt?

Nu fi nns en arbetsmodell – ”Pedark” – som förenar pedagogik 
och arkeologi i skolan. ”Pedark” har tagits fram i samarbete 
mellan lärare, arkeolog, museipedagog och dramapedagog. 
Denna handledning är resultatet av vårt arbete. Här fi nner du 
mycket som du inte kan hitta i läroböckerna.

Med hjälp av handledningen hoppas vi att du och dina elever 
ska bli inspirerade till att konstruera och analysera gravar, 
beskriva föremål eller söka berättelser ur ruinen av ett torp. 
Eller varför inte upptäcka den egna lokalhistorien genom 
drama och rollspel. Här hittar du många bra tips!

Vi berättar också om lärardagar och om hur vi kan arrangera 
förhistoriska dagar tillsammans med dig och dina elever. 

Att arbeta med arkeologi är dessutom ett utmärkt tillfälle att 
integrera humaniora med naturvetenskap.

Lycka till med det arkeologiska arbetet!

Med hälsningar från oss i ”Pedarken”

genom Elisabeth och Helén på Regionmuseet Kristianstad.
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Detektiv i jakt på 
sammanhang
Vi arkeologer kan mycket väl liknas vid detektiver eller 
poliser som ska utreda ett brott. Vi arbetar ungefär på 
samma sätt som en brottsutredare med att dokumentera 
och undersöka spåren efter en händelse och rekonstruera 
den. Brottsplatsen spärras av och varje liten ledtråd, varje 
bevisföremål dokumenteras och tas tillvara.

Både brottsutredaren och arkeologen ska bilda sig en 
uppfattning om vad som har hänt.
Visst låter det spännande!

För länge sedan

Arkeologi betyder läran om det gamla. Ordet härstammar från 
grekiskans archaios (gammalt) och archaios (gammalt) och archaios logos (läran om).logos (läran om).logos
I Skandinavien växte arkeologin fram under stormaktstiden på 
1600-talet, då både Sverige och Danmark var måna om att kunna 
visa upp ett mäktigt förfl utet.

Den svenske vetenskapsmannen Olof  Rudbeck ansåg sig ha bevis 
för att myternas Atlantis i själva verket var identiskt med Gamla 
Uppsala, samt att världens kulturer och språk utgått från den 
skandinaviska halvön vid tiden strax efter syndafl oden.

Först tvåhundra år senare, under 1800-talet, blev arkeologin ett 
självständigt vetenskapligt ämne och fornlämningarna kom att 
skyddas genom en egen lag, den så kallade fornminneslagen.

Den äldre arkeologiska forskningen kretsade kring fynden och man 
undersökte i första hand synliga, monumentala gravar.
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Arkeologen jagar sammanhang     

Många tror fortfarande att arkeologerna arbetar som på 1800-talet, 
det vill säga att vi främst letar efter fynd, där själva fynden är det 
centrala i arbetet med undersökningar.  Men vi jagar snarare efter 
sammanhang. 

Fynden i sig säger egentligen inte så 
mycket. Först efter att ha dokumenterat 
i vilket sammanhang fynden påträffades 
får man en hjälp till tolkning av platsen. 
De brända benen som påträffas i 
resterna efter en eldstad, myntet och 
keramiken som ligger nedtrampade 
i ett golv av hårt stampad lera och 
fl intyxan som är nerkilad som stöd till 
en kraftig stolpe är delar i en helhet 
som arkeologen ska sätta samman. De 
enskilda anläggningarna - eldstaden, 
golvet och stolphålet - ingår i ett helt 
hus. Det fi nns en struktur och ett större 
sammanhang i det som undersöks och 
dokumenteras.

Med hjälp av föremålen kan arkeologen 
få hjälp med att datera exempelvis 
ett hus och gården som huset ingår i. 
Föremålen kan också berätta något om 
vad huset har använts till. Kanske fi nns 
det till och med möjlighet att sätta in 
gården i ett ännu större sammanhang. 
Genom att lyfta blicken och intresset 
från fynden kan arkeologen skapa sig en 
helhetsbild. 
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Vägbyggen och nya hus

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. 
Ansvaret för detta delas av alla.” 

Så inleds vår nuvarande kulturminneslag från 1989. Lagen 
innebär att alla fasta fornlämningar1, som till exempel 
skeppssättningar, hällristningar och borgruiner, är skyddade. 
Det är förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller 
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller 
skada en fast fornlämning, utan tillstånd.

Men om en fornlämning tas bort måste den först undersökas. 
Här har vi, dagens arkeologer, vårt huvudsakliga arbetsområde. 
Vi utför undersökningar beslutade av länsstyrelsen inför 
husbyggen, vägbyggen och andra markexploateringar.

Dagens arkeologi styrs till största delen av samhällsplanering 
och byggkonjunkturer. Vi väljer inte själva vilka lämningar vi 
ska undersöka.

1 En fast fornlämning är ”lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och 
som är varaktigt övergivna”.
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Allt kan inte grävas för hand. Utan en grävmaskin och en skicklig 
grävmaskinist klarar vi oss inte. Teskeden och penseln kommer inte 
ofta till användning, utan mycket av det vi gräver hanteras med 
spade och skyffel.
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Vårt sätt att arbeta med arkeologi och historia kan kanske 
bli en modell även för dig och din klass? Vi har arbetat 
med fyra olika moment – lärardagar, egna studier, en dag i 
forntiden och besök av en arkeolog. Du kan arbeta med alla 
momenten eller välja det som passar dig och dina elever bäst. 
Vi utformar lärardagar m.m. efter dina önskemål.

Lärardag 1
En inspirerande och lustfylld dag med 
såväl teori som praktik. Vi tar upp 
arkeologi som vetenskap, arkeologiska 
metoder, lagstiftning, fornlämningar 
och tips för egna studier. Teorin varvas 
med tankeväckande övningar, drama och 
diskussioner kring fakta och tolkning. 
Heldag ca 6 timmar 
(max ca 30 lärare/tillfälle).

Lärardag 2
Prova på en del forntida material och 
tekniker. Lär dig att slå fl inta, garva 
skinn, blanda färg eller väva brickband 
m.m. Kunskapen är bra att ha med 
sig för dig som sedan vill arrangera en 
rollspels- eller aktivitetsdag för din klass.
Halvdag ca 4 timmar 
(max 15 lärare/tillfälle).

Arkeologi som tema
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Egna studier
Arkeologi passar alla åldrar och rymmer många olika ämnen och 
frågeställningar - historia, biologi, religion, matematik, könsroller, 
ekologi, status, organisation… 

Arbeta över en hel termin eller ett läsår med arkeologi inom alla 
ämnesområden, eller begränsa studierna till en kortare period 
och en viss frågeställning. Här sätter du som lärare gränserna. 
Varför inte göra en djupdykning i arkeologi som vetenskap? Kan 
vi verkligen förstå vad det är vi hittar? Passa på att fördjupa er i de 
lämningar som fi nns närmast runt omkring er och ge med hjälp 
av fakta och fantasi liv åt historien med hjälp av drama. Vi kan 
förmedla kontakt med en dramapedagog.

Vi rekommenderar ett besök på Regionmuseet. Museet ger 
kostnadsfria visningar till alla skolklasser inom Skåne. Utställningar, 
föremål, sagor och sägner, prova-på-själv - vi skräddarsyr 
visningarna efter dina önskemål.

På museet fi nns även ett faktarum där du och dina elever får hjälp 
av vår personal att forska kring arkeologi, historia, etnologi m.m.

En dag i forntiden
Lev en dag i forntiden och upplev 
arbete, avgörande beslut, bekymmer 
och fest i ett rollspel. 

Tillsammans arbetar vi fram och 
arrangerar en oförglömlig dag för 
dina elever. Aktiviteter, innehåll och 
omfattning anpassas till klassen och 
era egna önskemål. Dagen kan även 
anordnas som en aktivitetsdag utan 
rollspel. 
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Eleverna får prova på olika hantverk i mindre 
grupper. I rollspelet väver vi in olika händelser 
och diskussioner aktuella för tidsperioden. En och 
annan överraskning utlovas också. Dagen avslutas 
med en fest där vi avnjuter den egenhändigt 
tillagade maten. Det är en stor fördel om du har 
deltagit i våra lärardagar, och om din klass har haft 
förberedande dramaövningar.
Ca 5 timmar (max 25 elever).

Arkeologen på besök
Bjud in en av Regionmuseets arkeologer till 
skolan. Med sig i bagaget har han eller hon en 
mängd föremål och många kluriga frågor och svar. 
Samtalet mellan arkeolog och elever utgår från 
elevernas upplevelser och inhämtade kunskaper. Vi 
pratar om rollspelsdagen, de egna studierna m.m. 
Vi diskuterar arkeologens arbete, olika metoder 
och möjligheter till tolkningar – naturligtvis 
anpassat till elevernas ålder.

Ring och prata arkeologi med oss!
Tel 044 – 13 57 28
pedagogik@regionmuseet.m.se
Glöm inte att ta en titt under “Museet & skolan” på 
vår hemsida: www.regionmuseet.m.se
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Fem kluriga övningar
för nyfi kna arkeologer

Här presenteras fem olika övningar som ni kan arbeta med 
utifrån era egna förutsättningar. Övningarna kan ses som en 
inspiration för att komma igång med det arkeologiska arbetet 
i skolan. Huvudsyftet med övningarna är att få eleverna att 
fundera över fakta om och tolkningar av vår förhistoria.

En grav – då och nu

Tänk att fi nna en förhistorisk grav och försiktigt plocka upp det 
sköra skelettet eller de brända benen; kanske fi nna gåvor som lagts 
ner till henne eller honom. Närmare än så är det svårt att komma 
en förhistorisk människa. Men hur nära kommer vi egentligen?

Övningen ”Bygg en grav” ökar förståelsen för hur mycket kunskap 
och information som går förlorad över tiden. Övningen görs bäst 
av två grupper, där den ena dramatiserar själva begravningen och 
den andra agerar arkeologer. Låt de båda grupperna vara ovetande 
om varandras uppgifter.

Grupp 1
Låt den ena gruppen fundera över själva begravningen. Vem 
begravs? Vilka gravgåvor ges och varför? Kanske inramas 
begravningen av musik, dans, gråt eller poesi? 

Grupp 2
Låt den andra gruppen vara arkeologer som undersöker det 
som fi nns kvar av graven. Plocka bort allt förgängligt material. 
Olika föremål håller olika länge, beroende på vilket material de är 
tillverkade av. Utgå från att graven ligger i grusig mark där inget 
organiskt material, förutom ben och horn, bevaras. 
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Välj en förhistorisk period och arrangera graven 
på egen hand utifrån de material ni har tillgång till. 

Ë   = Organiskt och förgängligt material. 
Ì =  Bestående material.

Material till graven
Ë Docka lindad i skinn eller ylletyg. 
Ë Fäll som dockan kan ligga på.
Ë Blommor, löv, kottar eller annat som kan arrangeras kring 

dockan.
Ë Näverask eller korg med sädeskorn, bär eller frukt.
Ë Docka av trädgren.
Ë Halsband med pärlor av trä eller hasselnötter.
Ë Läderpung med magiska och skyddande örter. 
Ì Oglaserat keramikkärl.
Ì Sten.
Ì Skelett (kan tillverkas av papper eller kartong).

Ett halloween-skelett i 
skolans sandlåda blev 
en grav, som undersöktes 
med stor entusiasm och 
spänning.
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Materialet fi nns att tillgå i Regionmuseets studielådor och beställs 
via AV-centralen.

Yngre stenålder (bondestenålder, ca: 4 000 – 2 000 fKr.)
Ì Flintföremål
Ì Halsband med tänder och bärnsten
Ì Bergartsyxa 

Äldre bronsålder (ca: 2 000 – 1 000 fKr.)
Ì 1-2 bronsföremål  

(exempelvis solkors, kniv, spänne eller nål)

Yngre järnålder (ca: 500 – 1 000 eKr.)
Ì Järnspänne
Ì Torshammare  
Ì Silverkrucifi x 

  

Grupp 1
Låt fantasin fl öda när ni arrangerar er grav. Hur kan en begravning 
på sten-, brons- eller järnåldern ha gått till? Är barnet en fl icka eller 
en pojke? Vad heter barnet? Varför ger vi barnet gravgåvor? Är det 
för barnets egen skull eller kanske för att blidka gudarna? Vad tror 
vi händer med barnet efter döden? 
Låt eleverna dramatisera händelsen.

Grupp 2
Gräv ut graven med eleverna som arkeologer. Undersök, 
dokumentera, rita av och beskriv det som kommer fram. 
Föremålen kan registreras på en fyndlista. (Fyndlista och 
fyndblankett kan kopieras upp från handledningen, se sidan 53-55).

Lägg till följande material, beroende på vilken 
tidsperiod ni arbetar med:
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Jämför de båda gruppernas arbete. Hur rätt träffade arkeologerna? 
Vad har hänt med graven under årens lopp? Vilka föremål 
försvinner och vilka fi nns kvar? Hur påverkar spåren arkeologernas 
bild av händelsen?
Utifrån övningen kan ni diskutera och studera 
bevaringsförhållanden, arkeologiska arbetsmetoder, fakta och 
tolkning, religion och föreställningsvärld. Vilka föremål förmultnar 
och vilka fi nns kvar?  Hur går arkeologen till väga i sitt arbete? 
Vad fi nns kvar och vad kan vi utläsa av det? 
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Att studera ett föremål

I den här övningen får eleverna brottas med en uppgift som vi 
arkeologer ofta ställs inför - att tolka något okänt, som vi sällan har 
facit till. Övningen ger tillfälle till diskussion om fakta och tolkning 
av ett fyndmaterial. 

Använd föremål som fi nns till hands. Det går lika 
bra med föremål från 1900- och 2000-talen som 
från förhistorisk tid. Ni kan låna föremål från 
Regionmuseets studielådor eller möjligen från det 
lokala hembygdsmuseet, eller leta i gömmorna 
där hemma.

Föremålstips: skoblock, strumpstopp, 
senapskula, passervagga, jästkrans, locktång och 
bandkrusare.

Låt eleverna studera några föremål som de 
sedan kan beskriva utförligt genom att utgå 
från material, storlek, färg och form. Vad har 
föremålen använts till? Datering – hur gamla 
är föremålen? Använd fyndblanketten 
(sidan 53).

Eleverna kan arbeta enskilt eller i grupp för 
att sedan redovisa sina resultat för övriga 
kamrater.

Använd föremål som fi nns till hands. Det går lika 
bra med föremål från 1900- och 2000-talen som 

Regionmuseets studielådor eller möjligen från det 

senapskula, passervagga, jästkrans, locktång och 
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Arkeologen som detektiv

Vad kommer arkeologerna att hitta efter oss om 2 000 år? 
Vad kommer deras fynd att berätta om våra liv?

Arrangera en händelse kring ett bord, som till exempel ett 
barnkalas, ett frukostbord, en tv-kväll eller en kräftskiva. Låt sedan 
eleverna undersöka och redogöra för vad som har hänt. Övningen 
ställer krav på både noggrannhet och iakttagelseförmåga.

Spärra av området för den arrangerade händelsen och låt eleverna 
dokumentera och studera området. Vad har hänt? Vilka personer 
har varit inblandade - kön, ålder, yrke? Går händelsen att datera? 
Dokumentationen kan bestå av en skiss eller en ritning av området. 
Ni kan också fotografera, registrera och beskriva lämningarna. Låt 
eleverna fundera över vad som skulle fi nnas kvar av händelsen om 
några tusen år. Hur skulle man kunna tolka den då?

Tips:
Övningen kan utvecklas genom att man arrangerar samma 
händelse på två olika sätt:
1) Använd bord och stolar av metall, riktigt porslin och glas. 
2) Använd träbord och trästolar samt engångsartiklar. 

Jämför resultaten. Vad fi nns kvar om 2 000 år? 
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En titt i soppåsen

Arkeologer rotar ständigt i gamla sopor. En undersökning av 
exempelvis en boplats är ju inget annat än en undersökning av 
det som kastades bort, det som gick sönder och lämnades kvar 
– soporna.
Vad kommer morgondagens arkeologer att säga om våra sopor? 

Konstruera egna soppåsar med olika innehåll som kan avspegla 
resterna efter en småbarnsfamilj, en tonårsfamilj, ett pensionärspar, 
ett skolkafé eller något annat. 

Täck ett bord med skyddsplast och utrusta eleverna med 
skyddshandskar. Sedan kan eleverna tömma ut soppåsen, undersöka 
och registrera innehållet på fyndblanketter (sidan 53-54). Eventuellt 
kan varje föremål som hittas i soporna fotograferas eller ritas av. 

Eleverna kan skriva en rapport som tolkar innehållet. 
I vilket sammanhang har soporna tillkommit? Hur lång tid har det 
tagit att samla dem? 
Vem har gett upphov till soporna? Ett barn, en kvinna, en man, 
ett par, en familj? Kan man utläsa något om hur de har levt?
Vad kommer att förmultna och vad kommer att fi nnas kvar för 
framtida arkeologer att utforska? 
      
Tips:
Packa två soppåsar med ”manliga” respektive ”kvinnliga” 
sopor. Diskutera med eleverna vad som gör soporna manliga 
respektive kvinnliga. 
Vad var manligt och kvinnligt under vår förhistoria? 
Kan vi bortse från de värderingar vi har kring könsroller 
idag? 
Kan könsrollerna ha sett helt annorlunda ut under 
stenåldern?
Vilka faktorer påverkar våra könsroller?
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Ur ruinen av ett torp
 
Att undersöka och dokumentera en torpruin och dess omgivningar 
är en spännande övning i historisk arkeologi.
Under 1800-talet byggdes många torp och ny mark röjdes för att 
försörja en växande befolkning. Idag ligger många torp i ruiner 
och markerna växer igen eller har planterats med gran. 

Genom att undersöka en torpruin kan eleverna arbeta med 
uppgifter och problem precis som en arkeolog, utan att behöva 
gräva i marken. Istället kan eleverna skaffa sig en god överblick 
över lämningen genom att hitta och tolka torpets olika delar som 
husgrund, trappor, ingångar, källare, spis, trädgård, brunn, uthus, 
stengärden med mera. Kanske hittas en del fynd som plåthinkar, 
fönsterglas eller bitar av taggtråd.

Låt eleverna leta efter lämningarna på egen hand. Det är bra att 
ha med sig träkäppar att slå ner för att markera exempelvis huset/
husen. Sedan kan eleverna rita eller skissa en planritning över 
torpet med omgivningar. Fyndlistan (sidan 55) kan användas för att 
registrera fynden.
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Hur ser lämningarna ut? Var fanns dörrar och spis? Kan man 
spåra olika rum och hur de har använts? Vilka växter hör till torpet spåra olika rum och hur de har använts? Vilka växter hör till torpet 
och vilka har kommit dit senare? Var hämtade man vatten och var 
samlades avfall och skräp? Fundera även över hur många personer 
som kan ha bott där? Vilka djur har funnits i torpet?

Tips: 
Fortsätt forska kring torpet och använd lämningarna för studier 
i 1800-talets historia. Undersök skriftligt och fotografi skt 
källmaterial (kyrkböcker, kartor, fotoarkiv) och landskapets 
förändring. 
Studera djur och växter kring torpet. 
Torpet kan kanske förankras i nutid genom intervjuer med 
personer som minns hur det såg ut en gång och vilka som bodde 
där sist.
Det fi nns ofta stor kunskap om de gamla torpen i lokala 
hembygdsföreningar. De har ofta låtit samla in ett digert material 
av foton och arkivuppgifter kring torpen. Material om torpen kan 
även fi nnas  i museernas och i de stora godsens arkiv.

Skogvaktaren och hans 
familj på Borget en 
vårvinterdag omkring 1910.

Nässlan trivs i kväverik 
mark kring gamla 
gödselstackar och utedass.



Drama och rollspel

Fantasin är bland det mest betydelsefulla vi människor har. 
Att träna sin förmåga att kunna sätta sig in i olika tider 
och förhållanden, med både känsla och empati, fördjupar 
förståelsen för vår historia. 

Drama är ett sätt att närma sig nya eller ovana ämnen. Barn 
har ett starkt behov av att bli sedda och med dramats hjälp kan 
vi fånga upp individen. 

Berätta gärna en historia om något ni tycker är spännande, 
kanske utifrån ett fantasieggande föremål. Låt berättelsen 
vandra från elev till elev, eller låt eleverna dramatisera 
berättelsen. Historien kan också illustreras genom teckningar 
eller målningar.

Rollspel är ett annat sätt att få historien att leva. 
Skapa egna karaktärer som ni kan spela upp och 
använd rekvisita för att levandegöra den historiska 
miljön. Musik är också ett bra sätt att förmedla 
stämningar och känslor på. 
Spelar ni sedan in rollspelet på video får eleverna 
garanterat ett minne för livet.

Avsluta alltid ett dramapass med eftertankar som 
återknyter till aktiviteterna. Tänd ett ljus och låt 
eleverna fundera över vad de har upplevt under 
övningarna.

Nedan följer några exempel på hur ni kan lägga upp 
ett dramapass. Övningarna som presenteras är väldigt 
allmänna, men innehållet i dem kan lätt anpassas för 
att sammankoppla drama med historia och arkeologi. 
Övningarna riktar sig främst till elever i låg- och 
mellanstadiet.
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Slemmis och älvor

Slemmis och älvor är en bra uppvärmningsövning. 
Uppvärmningen ska vara kul och kollektiv, lek och rörelse. Inte 
tävlan men mycket skratt. 
Låt en elev lägga sig i mitten av rummet och agera slemmis. Övriga 
elever är älvor som dansar vackert på ängen omkring slemmis. 
Men det är farligt för älvorna eftersom slemmis kan vakna när som 
helst. Älvorna vet aldrig när slemmis vaknar.
Slemmis får kräla sig fram och försöka nudda någon älva som själv 
blir en slemmis. 
Slemmis kan till en början ha en sjal till hjälp för att kunna nudda 
älvorna lite lättare.

Berättarövning
 
Två elever berättar något för varandra. Det kan handla om en fi lm 
som de har sett, något kul som de har gjort, eller kanske någon 
upplevelse som har gjort dem glada eller ledsna.
När eleverna har berättat för varandra, två och två, sätter sig 
alla elever i en stor ring och återberättar kamratens berättelse. 
Övningen är en bra träning i empati.

Härmlek

Sätt er i en ring och låt eleverna presentera sig en och en genom 
att resa sig upp och göra olika rörelser, ex. ”Hej, jag heter Anna 
och jag tycker om att kittla mig i armhålan.” Därefter reser sig alla 
andra upp, säger ”Hej, Anna” och gör rörelsen. Sedan sätter sig alla 
igen. Nästa person reser sig o.s.v.
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Berätta och önska hemligheter

Sätt er i en ring, presentera er för varandra och berätta om någon 
rolig upplevelse. Ni kan också berätta om något ni inte tycker om, 
vad ni har gjort under helgen eller om en resa.       
Ni kan också välja ett spännande föremål att tala om. Låt föremålet 
gå runt och låt fantasin fl öda. Eleverna kan viska en önskning, eller 
en dröm, kanske till och med en hemlighet till föremålet.
Det viktigaste med denna övning är att alla får möjlighet att 
utrycka sig. Respektera om någon absolut inte vill tala. 

Spela scener

Förbered en hörna eller ett rum med olika rekvisita eller kläder.
Ge eleverna en uppgift att i grupper skapa en historia utifrån 
attribut, som de sedan spelar upp för varandra.
Varje historia eller scen ska bestå av en början, en mitt där något 
händer, och en avslutning. 

Vila, slappa, njut

Här är en klassisk avslappningsmetod som tränar eleverna i 
koncentration. Släck ner i lokalen, tänd ett ljus och låt eleverna 
vila liggandes på rygg, samtidigt som de lyssnar till lugn och 
avslappande musik. Det går också bra att berätta en spännande 
historia. Det fi nns många möjligheter att hitta egna sätt att variera 
övningen på.
Ni kan också massera varandra försiktigt.
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För er som vill veta mer 

Lag om kulturminnen m.m.;
Utfärdad den 30 juni 1988.

1 kap. Inledande bestämmelser
1§ 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.

Material och analysmetoder

Det material arkeologer har att arbeta med är bara en bråkdel av våra 
förfäders vardag. 

Vi arkeologer arbetar med ett stort och skiftande material. 
Landskapet i sig kan berätta mycket. Sedan de första bönderna 
började röja skog och svedja åker har vi människor hela tiden 
omskapat landskapet. Idag kan vi se spår av många tider runt 
omkring oss, allt från mäktiga stengravar från stenåldern till 
övergivna bunkrar från andra världskriget. Genom att föra samman 
spåren i landskapet med den kunskap om en viss period som vi 
har fått genom undersökningar, kan vi se större sammanhang. 
Vi kan bland annat urskilja viktiga bosättningsområden och 
kommunikationsleder i olika tider.
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Vid de arkeologiska undersökningarna ger stolphål, avfallsgropar, 
kulturlager och andra lämningar upplysningar om vad som en 
gång har hänt på platsen. Kulturlager bildas av skräp och avfall 
på platser där många människor vistas en längre tid. I fuktiga och 
syrefattiga miljöer, där nedbrytningen går väldigt långsamt, kan 
kulturlagren bli riktigt tjocka.

Hur pass väl stolphål och andra gropar bevaras beror dels på hur 
djupt de en gång grävdes ner i marken, dels på vad som senare 
hänt på platsen. Idag förstör tunga traktorer och djupgående 
plogar lämningar som ligger dolda i åkermark. I skogsmarker hotar 
moderna skogsmaskiner och hyggesplöjningar att radera åtskilliga 
spår efter våra föregångare.

I föremålen, fynden, kan vi ana den enskilda människan. 
Förutsättningarna för att fi nna bra bevarade föremål skiftar från 
plats till plats.

Resta stenar på ett gravfält från 
yngre järnåldern utanför Vinslöv. 
Gravar placerades ofta väl synliga på 
höjder eller höjdryggar. Var fi nns de 
förhistoriska gravarna i dina trakter?
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Från sten till glas

Det mesta av den förhistoriska människans vardag har gått 
förlorad - kläderna de bar, husgeråd och möbler, nät och rep, 
fl ätade korgar, bonader och täcken…

Organiskt material som trä, textil, läder, näver, halm, gräs, ben 
och horn kräver speciella förutsättningar för att bevaras. Ben och 
horn mår bäst i torra och kalkrika miljöer, medan trä, textil, läder, 
näver, halm och gräs kräver en syrefri och fuktig omgivning för att 
de ska bevaras till eftervärlden. 

Föremål av sten som fl inta, kvarts, skiffer, grönsten och andra 
bergarter, står däremot mot tidens tand på ett helt annat sätt. 
Stenredskap är också de vanligaste arkeologiska fynden på 
våra museer. Många av dessa fynd har lämnats till museerna av 
privatpersoner, ofta lantbrukare, som genom åren plöjt upp de 
gamla stenföremålen ur åkermarken. 
Vid arkeologiska undersökningar av boplatser är fl intavslag ett 
av de vanligaste fynden. Avslagen är rester från tillverkningen av 
fl intredskap.

Keramik är ett vanligt fynd vid arkeologiska undersökningar. Keramik är ett vanligt fynd vid arkeologiska undersökningar. Keramik
Välbränd keramik klarar sig bra i de fl esta miljöer. En del av den 
förhistoriska keramiken är dock väldigt porös och bränd i låga 
temperaturer, vilket gör att den lätt spjälkas sönder och löses 
upp. Den keramik som påträffas vid arkeologiska undersökningar 
är sällan hela kärl utan skärvor från kärl. Ibland kan de limmas 
samman till nästan kompletta kärl. 

Lera användes i golv, väggar och ugnskåpor. Den klinades på en 
stomme av sammanfl ätade pinnar. Ofta ses avtryck av dessa pinnar 
i de klumpar av lera som vi hittar. 
Ett lager obränd lera kan vara rester efter ett golv.
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Dansken C J Thomsen (1788-1865) var den förste att systematisera 
förhistorien och dela in den i sten-, brons- och järnåldern. Hans 
indelning grundade sig på en noggrann analys av en stor mängd 
fynd. Thomsens indelning av vår förhistoria håller än idag.

En av de första stora vetenskapsmännen inom svensk arkeologi 
var Oscar Montelius (1843-1921). Genom studier av föremål 
kunde han dela in Thomsens treperiodsystem i ytterligare perioder. 
Montelius grundforskning utgör fortfarande en stabil grund för 
arkeologisk forskning.

Metaller är ovanliga fynd. Bronsålderns praktfulla bronsföremål 
var just prakt och status, och påträffas därför mest som offer- och 
gravgåvor. Brons är en legering av koppar och tenn. Koppar ärgar 
och färgen skiftar då från gyllene gult till grönt. Metallen är känslig 
för försurning. 
Guld är den mest motståndskraftiga metallen, och förekommer i 
offer- och gravgåvor från bronsålder och framåt. Silver klarar sig 
också bra i jorden, även om den svartnar. Under järnåldern blev 
silver populärt till smycken.
Med järnet fördes de skandinaviska länderna på allvar in i en 
”metallålder”. Järn angrips av syre och koldioxid, rostar, förändrar 
form och faller så småningom sönder. Järnföremål som påträffas 
vid undersökningar måste omgående konserveras om de ska kunna 
bevaras.

Handeln med Romarriket under första halvan av järnåldern förde 
med sig nya, spännande lyxvaror som föremål av glas. Glas är 
ömtåligt och därför hittar vi sällan hela glasföremål, förutom 
pärlor. Pärlor var omtyckta i halsband och andra smycken. 
Fuktighet, kraftiga temperaturväxlingar och påverkan av olika 
kemiska ämnen kan leda till glassjuka, eller glaspest, vilket innebär 
att glaset långsamt spaltas upp och faller sönder. 
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Dateringsmetoder   

Relativ datering
Relativ datering innebär att ett lager eller ett fynd jämförs och 
dateras i förhållande till något annat. När lagret eller fyndet inte 
kan ges en exakt ålder relateras det i förhållande till något annat 
som ”äldre än” eller ”yngre än”.
Motsatsen till relativ datering kallas för absolut datering. För en 
absolut datering måste man ta hjälp av naturvetenskapen.

Kol 14
Kol 14-metoden är det bästa hjälpmedlet för att bestämma åldern 
på olika typer av organiskt material. Den radioaktiva kolisotopen 
14C tas upp av alla levande växter och djur, vilket innebär att allt 
levande innehåller ungefär samma mängd 14C som atmosfären. När 
en växt eller ett djur dör börjar isotopen falla sönder. Genom att 
mäta 14C-halten i organiskt material som ben, horn, gyttja, trä eller 
träkol kan vi få en absolut datering. Halveringstiden för 14C är 
5 730 år. Eftersom halten 14C i atmosfären inte varit konstant görs 
korrigeringar, kalibreringar, av analysresultaten för att kompensera 
detta.

Även om dateringen kallas för absolut, ger den inga exakta år. 
Resultaten av analysen kan ge en datering på 9700 ±175 år före 
nutid. Felmarginalen växlar, men den fi nns alltid. På grund av 
felmarginalen är kol-14- metoden inte att rekommendera för yngre 
perioder när kraven på exakthet blir alltför stor för att acceptera ett 
±250 eller ens ett ±20 år. 

Dendrokronologi
Tall, gran och ek är de träslag som mest använts till 
byggnadstimmer i Skandinavien. Dessa träd är också väldigt 
användbara för datering genom en dendrokronologisk analys 
(dendron betyder träd på grekiska). 
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En dendrokronologisk analys kan ofta ge en mycket exakt datering. 
Det går till exempel att fastställa att en viss planka är huggen ur ett 
träd som fällts vintern 484-85 e.Kr.

I temperade zoner, där klimatet skiftar med årstiderna, växer 
träden endast under vissa perioder. I Sverige sker tillväxten under 
vår och försommar. Under kalla och torra vårar växer trädet inte 
mycket och årsringen blir därför smal. En lång och varm vår med 
lagom mycket regn resulterar däremot i en kraftigare tillväxt och 
en bred årsring. Växlingarna ger trädet ett karaktäristiskt mönster 
av breda och smala årsringar. Årsringsmönstret blir ungefär det 
samma hos alla träd inom ett och samma klimatområde. 

Genom att ta prover från levande träd, bjälkar i hus och 
arkeologiska lämningar kan kronologier skapas. Men det är 
viktigt att träden har haft någon del av sin tillväxt gemensamt så 
att årsringarna överlappar varandra. För ek fi nns gemensamma 
årsringsserier, som når ner till 300 f.Kr, för norra Tyskland, 
Danmark och Sverige.

En granstock från en 30-35 år gammal 
plantering. Granen har växt snabbt 
och bildat breda årsringar. Gran 
är inte det idealiska trädslaget för 
dendrokronologiska analyser i Skåne. 
Trädet har inte haft någon större 
utbredning i landskapet förrän under 
de senaste 50-75 åren. Dess naturliga 
växtgräns mot söder går i de nordligaste 
delarna av Skåne.
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Naturvetenskapliga analyser 

Pollen 
En pollenanalys kan berätta mycket om vegetationens förändring 
i ett större område. Analysen gör det möjligt att se hur ett område 
förändras – som exempel hur skogen glesas ut och åkermarken 
breder ut sig, hur åkern överges och förvandlas till bete som så 
småningom växer igen med skog.

Pollenproven tas ur olika lager och från olika nivåer i marken, 
ur moss- och myrmarker. Genom att artbestämma och beräkna 
andelen pollen och sporer från de olika lagerna, kan man följa hur 
olika växter både försvinner och tillkommer. 

Ta en titt på diagrammet!
Vad säger det dig?
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Makrofossil
En makrofossilanalys går till på ungefär samma sätt som en 
pollenanalys, men de växtdelar som analyseras är större och synliga 
för ögat. Proverna tas ur stolphål, avfallsgropar, brunnar och 
liknande anläggningar. Genom de frukter, fröer, sädeskorn och 
kärnor som påträffas kan man få en bild av vilka naturresurser som 
utnyttjades inom en begränsad plats.

Osteologi
Läran om ryggradsdjurens skelett kallas för osteologi, och 
osteolog kallas den person som studerar ben. Osteologen känner 
igen skelettets olika ben och kan bestämma vilken djurart benen 
kommer ifrån och vid vilken ålder djuret dog. Den osteologiska 
analysen ger oss en inblick i den förhistoriska människans 
djurhållning, jakt, fi ske och matvanor. Osteologen kan analysera 
både obrända och brända ben.

En person som analyserar människoben kallas för humanosteolog. 
Humanosteologen arbetar framför allt med gravfynd från olika 
tider. De bevarade människobenen kan ge besked om kön, ålder, 
längd, sjukdomar och skador.

Ett förenklat pollendiagram från Blekinge. Vi ser i diagrammet hur den tidiga stenålderns 
tundra med gräs, dvärgbjörk och gles tallskog övertas av tät lövskog. Redan före ingången av 
yngre stenåldern ses de första tecknen på att människan skapat öppna ytor där groblad trivs. 
Pollen av säd dyker upp under yngre stenåldern och ökar sedan väldigt vid slutet av järnåldern. 
Ökningen av gräs- och ljungpollen från bronsåldern och framöver visar att de öppna och betade 
ytorna blir allt större. Ljung trivs dessutom extra bra på svedjade marker. Bokens kraftiga 
ökning under järnåldern hänger samman med en förändring till ett fuktigare klimat.
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Fakta och tolkning

Arkeologi – i vems tjänst?

Arkeologen arbetar med ett källmaterial som växer och förändras 
i takt med antalet utförda undersökningar och analyser. Materialet 
speglar bara en liten del av den förhistoriska människans kultur.  
Möjligheterna till olika tolkningar av vår förhistoria är väldigt stora 
och forskarens egna ”glasögon” färgar av sig på tolkningen. 

Den arkeologiska forskningen kan användas för politiska syften. 
I nazismens Tyskland spelade till exempel arkeologin en viktig 
roll för att bevisa ariernas ursprung och överlägsenhet i Europa. 
Förhistoriska föremål och symboler som bronslurar, solkors, Förhistoriska föremål och symboler som bronslurar, solkors, 
vikingatida hjälmar och runor utnyttjades fl itigt i den politiska vikingatida hjälmar och runor utnyttjades fl itigt i den politiska 
propagandan.  

Lämningar efter jakt- och samlarkulturer i Norrland har skapat Lämningar efter jakt- och samlarkulturer i Norrland har skapat 
stora diskussioner i modern tid. Är lämningarna samiska eller stora diskussioner i modern tid. Är lämningarna samiska eller 
inte? Spåren från förr är viktiga för den samiska identiteten i inte? Spåren från förr är viktiga för den samiska identiteten i 
diskussioner kring ursprung och markrättigheter.

Etnoarkeologi

Att det är en ytterst liten del av den förhistoriska 
människans vardag som vi arkeologer får möjlighet att 
undersöka har påpekats ett fl ertal gånger tidigare. Flera av undersöka har påpekats ett fl ertal gånger tidigare. Flera av 
de praktiska övningarna i häftet visar också på detta. För de praktiska övningarna i häftet visar också på detta. För 
att fylla ut luckorna i bilden av vår förhistoria använder 
sig en del arkeologer av etnoarkeologi. De försöker, med sig en del arkeologer av etnoarkeologi. De försöker, med 
hjälp av nu existerande samhällen tolka de arkeologiska 
fynden.
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I Sydamerika, Afrika och Indonesien lever fortfarande en del 
små och isolerade grupper av folk som jägare och samlare eller 
av ett enkelt åkerbruk och boskapsskötsel. Dessa moderna 
”stenåldersfolk” jämförs med vår egen stenålder vad gäller 
sociala mönster, umgängessätt och föreställningsvärldar. Att 
halva jordklotet, klimat och natur skiljer de olika kulturerna åt 
tar man ingen hänsyn till. Andra forskare menar att just klimat 
och naturförutsättningar är det som förbinder olika kulturer 
med varandra. Enligt dem är det omöjligt att jämföra de första 
renjägarna i Skandinavien med folkstammar i tropiska Papua Nya 
Guineas djungler. Istället bör man vända blicken till eskimåerna. 

Experimentell arkeologi

Med experimentell arkeologi försöker forskarna 
skapa sig en bild av ett förhistoriskt liv genom 
praktiskt arbete. Förhistoriska redskap nytillverkas 
för att ge en föreställning om hur de har fungerat 
och vad man har använt dem till. 

Nytillverkade fl intskrapor har använts för att skrapa 
skinn. Sedan har man analyserat de slitspår som 
blivit på skraporna för att kunna jämföra med 
slitspår på förhistoriska skrapor. Ett annat sätt 
att lära sig mer om den förhistoriska människans 
levnadsvillkor är att bygga förhistoriska hus i full 
skala och att prova olika material och tekniska 
lösningar. 

Lejrecenter utanför Roskilde i Danmark och 
Institutet för forntida teknik i Östersund är två 
institutioner som bedriver experimentell arkeologi i 
större skala. 
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Vikingabyar och stenåldersliv

En uppbyggd miljö där man till och med kan prova på att arbeta 
med olika hantverk, gör det både lättare och mer spännande att 
skapa sig en bild av det förfl utna. 

Dessa miljöer visar hur vi tror att det kan ha varit och en 
rekonstruerad forntida miljö ger en utmärkt bakgrund för 
diskussioner kring fakta och tolkning – vad fi nns bevarat, vad 
kan vi säkert veta, vad tror vi oss veta, vad saknas? Hur kan det 
ha varit att leva för länge sedan? Det är viktigt att komma ihåg att 
rekonstruktionen inte ger en bild av hur det var. Den visar hur vi hur det var. Den visar hur vi hur det var tror 
att det kan ha varit. 

Experimentell arkeologi i skala 1:1 har visat sig vara kommersiellt 
gångbar inom turismbranschen. Forskning och turism kan 
mycket väl gå hand i hand, men det fi nns även exempel där bilden 
av vikingatiden eller stenåldern reducerats till en kuliss för en 
spännande och annorlunda semesterupplevelse.
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Tankar och föreställningar

Religion, föreställningsvärldar, sociala umgängesformer och 
könsroller är svåra att utläsa ur det arkeologiska materialet. 
Vi kan få en bild av hur en begravning har gått till och vi kan 
jämföra en grav med andra gravar. Men vi ser endast en liten del 
av helheten och vi tolkar den utifrån våra egna erfarenheter och 
värderingar. 

Är det säkert att de som begravts med fl est gravgåvor har varit de 
rikaste och mest betydelsefulla i sitt samhälle? Begravningen av de 
allra högst uppsatta i samhället inramades kanske av arrangemang 
som vi inte ser i det arkeologiska källmaterialet. 

Hur påverkar våra traditionella könsroller tolkningen av ett 
gravfynd?
När ett 9 000 år gammalt skelett, begravt med en benmejsel och 
en fl integgad benspets, påträffades utanför Bäckaskog under 1930-
talet tolkades fyndet som en manlig jägares grav. 

En senare osteologisk analys av skelettet visade dock att 
det var en kvinna som dessutom fött fl er barn.

Ta en titt i skolans läroböcker. Om fl intsmeden 
fi nns med i text eller bild, är det en man. Men är det 
så självklart att fl intsmeden verkligen var man? Att 
tillverka fl intredskap kräver inte manlig råstyrka utan 

teknik och blick för hur fl intstycket kan hanteras. 
I samma läroböcker får vi veta att det var 
stenålderns kvinnor som tillverkade lerkärl. Kan 
vi vara säkra på det? Hur mycket av våra egna 
värderingar och kulturella mönster kan vi överföra 
till forntiden?
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Från senare delen av järnåldern har romare, greker och araber 
skildrat folken i norr. Skildringarna omfattar allt från hörsägner 
till reseberättelser, men gemensamt för dem är att de skildrar 
främmande och betydligt mindre civiliserade folk. Författarna 
kryddade säkert sina berättelser med sin civilisations fördomar om 
vildarna i norr. 

Snorre Sturlassons ”Edda”, skriven omkring 1220, och andra 
isländska sagor från tidig medeltid, ger förmodligen en bättre 
inblick i den sena järnålderns samhälle och föreställningsvärld. 
Men även Snorre var färgad av sin tid och dess värderingar.

Vad är fakta och vad är tolkning? Frågan bör ständigt vara aktuell 
för den som studerar arkeologi. Glöm inte bort att ifrågasätta 
värderingar, könsroller och vår tids syn på världen. Tänk också på 
att det är både tillåtet och nödvändigt att använda fantasin inom 
arkeologin.
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Undersökning och fyndregistering

En arkeologisk undersökning

Det är egentligen omöjligt att göra en mall för en arkeologisk egentligen omöjligt att göra en mall för en arkeologisk egent
undersökning eftersom förutsättningarna för varje undersökning 
skiljer sig åt. En undersökning i staden görs inte på samma sätt 
som en undersökning på landsbygden, och en boplats undersöks 
inte på samma sätt som en grav. I rutan här nedan nämns ett 
par grundläggande moment som kan användas i elevernas egna 
undersökningar. Förklaringar till de kursiverade orden fi nner du i 
texten efter rutan.

Skissa eller rita det område och de anläggningar
som undersöks. En planritning kan göras med planritning kan göras med planritning
hjälp av ett koordinatnät, då det område som koordinatnät, då det område som koordinatnät
ska undersökas delas in i rutor. Komplettera rutor. Komplettera rutor
ritningarna med foton.

Beskriv anläggningarna. Ritningarna, 
fotografi erna och beskrivningarna utgör 
stommen i dokumentationen.

Ta tillvara fynden. Varje fynd läggs i en påse fynd läggs i en påse fynd
eller kartong där det anges varifrån fyndet 
kommer. 

Registrera fynden. På sidorna 53-55 hittar du 
en förenklad fyndblankett och en fyndlista som 
kan användas för registrering av fynden.
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Anläggningar
Alla spår efter mänsklig verksamhet som syns i marken kallas för r efter mänsklig verksamhet som syns i marken kallas för r ef
anläggning. En anläggning kan vara en eldstad, ett stolphål, en 
grav, en avfallsgrop eller en brunn. Anläggningarna är själva kärnan 
i det arkeologiska arbetet; de bildar mönster och ett sammanhang 
– stolphålen ingår i ett hus, huset och brunnen hör till en gård osv.

Fynd
Det är spännande att fi nna föremål - fynd. Fynden får sitt egentliga 
värde först när de sätts i ett sammanhang. Därför är vi noga med 
att ange exakt var fyndet hittades. Vid en arkeologisk undersökning 
anges en ruta, en precis koordinat-punkt eller anläggning där 
fyndet hittades. Ett annat sätt är att numrera fynden löpande och 
sätta ut numren direkt på ritningen.

Koordinatnät, rutor
Hela Sverige är indelat i ett koordinatnät. Var du 
än befi nner dig i landet kan du ange din position 
med x och y. Inom arkeologin används landets eller 
egna koordinatnät för att skapa ordning inom det 
område som ska undersökas. 

Området delas in i ett rutnät med x-axeln i 
riktning syd-nord och y-axeln i riktning väst-öst 
på ritningen. Storleken på rutorna kan variera, ju 
mindre rutor desto noggrannare undersökning. 
Rutans nedre vänstra hörn är rutans koordinat och 
identitet.

På platser där människor har bott en lång tid 
bildas lager som representerar en händelse eller ett 
tidsskede. Även om ett lager sträcker sig över fl era 
rutor undersöker arkeologen lagret ruta för ruta. I vilken ruta befi nner du dig?
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Koordinatpunkter
Med hjälp av koordinatnätet går det att ange en exakt punkt i 
området. Låt oss utgå från att rutorna är lagda i 1x1 meter stora 
rutor. Punkt x0 y0 är hela koordinatnätets baspunkt. Ett föremål 
påträffas 50 cm ovanför x baslinje och 175 cm till höger om y 
baslinje. Läget för föremålet anges då till x0,50 y1,75. Vi har då 
den exakta punkten för fyndet (se koordinatnätet här bedvid).

Planritning
För oss arkeologer är det oerhört viktigt att alla lämningar 
noggrant dokumenteras. Tillsammans med fynd, foto och 
beskrivningar är ritningarna det enda som är kvar av lämningen 
efter att undersökningen är avslutad. Om man undersöker ett 
större område görs först en planritning över hela ytan. Idag 
använder vi digital inmätning med en totalstation eller inmätning 
med GPS via satellit.  Separata planer över enskilda anläggningar 
eller grupper av anläggningar kan ritas för hand. Då är det viktigt 
att ange koordinatpunkter så att det går att placera in planen 
exakt i området. Oftast används skalorna 1:10 eller 1:20 för att 
kunna rita detaljerat, 1:50 eller 1:100 för större ytor.

x2 y0     x2 y3

x1 y0       x1 y2

x0 y0

     

   

     

    x1 y2

•    x0,50 y1,75

y0      y1    y2         y3     y4

x3

x2

x1

x0

Allt mer av det arkeologiska arbetet kräver kunskaper i olika 
datasystem och databaser. På bilden sker inmätning av ett område 
med totalstation. Genom att koppla samman en digital ritning med 
databaser över anläggningar, fynd, dateringar, prover m.m kan vi 
snabbt få en överblick av undersökningen.
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Fyndblankett och fyndregister
 
Under arkeologiska utgrävningar är det viktigt att dokumentera 
varifrån fyndet kommer, så att fyndet kan kopplas till en ruta, en 
anläggning eller en bestämd koordinatpunkt. Fynden läggs i märkta 
påsar eller kartonger. När arbetet i fält är avslutat registreras alla 
fynd. Registrering kan göras på blanketter. På sidorna 53-54 fi nns 
en färdig mall till fyndblankett (för enstaka fynd) samt på sidan 55 
en mall till fyndlista (fyndsammanställning).

Fyndblankett – förklaring till blanketten (sidorna 53-54)
1. Undersökning – skriv undersökningens namn. Det kan 

vara fastighetsbeteckning och årtal (”Härlöv 50:24  2001”) 
eller annan benämning och årtal (”Måndag, grupp 1 2003”)

2. Fyndnummer. Varje föremål ska ha ett eget nummer.
3. Sakord -  benämning på föremålet (yxa, sked o.s.v). Om 

föremålet är okänt sätt ett streck i rutan.
4. Material – skriv in vilket eller vilka material föremålet är 

tillverkat av.
5. Koordinat – fyll i om möjligt, antingen koordinat för 

en ruta, x3 y6, eller för en precis punkt, x3,56 y6,02 (se 
beskrivningen ovan av en arkeologisk undersökning).

6. Längd – Fyll i om möjligt. 
7. Höjd - Fyll i om möjligt
8. Bredd - Fyll i om möjligt. 
9. Vikt – Använd gärna en digital hushållsvåg.
10. Funktion – vad har föremålet använts till? 
11. Fyndomständighet – Här kan ni beskriva, mer 

eller mindre detaljerat, var fyndet hittades, i vilket 
sammanhang (ex ”gravgåva”, ”hittades tillsammans 
med fynd nr 5”, ”låg inkilad mellan stenarna i grunden 
till hus 2” ). 
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12. Beskrivning – en beskrivning av föremålet. Notera även 
om föremålet är i fl era delar (ex. ”Rödmålat skaft av trä och 
blad av rostigt järn, trubbig spets, hack i eggen. Bladet har små 
färgfl äckar i vitt och grönt” eller ”färgfl äckar i vitt och grönt” eller ”färgfl äckar i vitt och grönt av grå fl inta, slipad, skadad i ena 
kanten”). 

13. Datering – här kan ni fylla i allt från en precis datering till 
en mycket vid (”december 2002”, ”1876”, ”1876”, ”1876 yngre bronsålder”, ”yngre bronsålder”, ” ”, yngre bronsålder”, yngre bronsålder
”förhistorisk tid”förhistorisk tid” ”, ”förhistorisk tid”, ”förhistorisk tid järnålder”, ”järnålder”, ” ”, ”järnålder”, ”järnålder 18-1900-tal”).18-1900-tal”).18-1900-tal

14. Registrerad av – skriv namn eller initialer. Registrerad av – skriv namn eller initialer. Registrerad av
15. Datum – datum då föremålet registrerades.
16. Skiss – på baksidan av blanketten fi nns möjlighet att göra 

en skiss av föremålet.

På baksidan av fyndblanketten fi nns dessutom en tom yta där man 
kan fortsätta skriva om utrymmet på första sidan inte räcker till. 

Fyndlista – förklaring till blanketten (sidan 55)
Fyndlistan är till för att ge en snabb överblick över fynden. 
Rubrikerna och numreringen är den samma som på 
fyndblanketten.
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Förhistoria där hemma
 
Kung Christian IV begärde in uppgifter från alla Danmarks präster 
om runinskrifter, gamla lämningar och berättelser. De skånska 
prästernas svar har utgetts i bokform av John Tuneld 1934, 
”Prästrelationerna från Skåne och Blekinge av år 1624”. 
Liknande berättelser lämnades in även efter att Skåne övergått till 
Sverige. De fi nns samlade av Tuneld i ”Prästrelationerna från 
Skåne av år 1667 och 1690” (1960).
Ta en titt i Prästrelationerna och få reda på var drakarna vaktar och 
trollen bor. Boken kan du hitta, eller beställa, på biblioteket. 
Tyvärr var inte alla präster lika nitiska. För en del socknar är 
uppgifterna väldigt skrala.

Över hela Skåne, från kust till inland, från slätt till skog, kan man 
hitta förhistoriska lämningar. Fornlämningarnas utbredning i Skåne 
ger oss en bild över var i landskapet våra förfäder valde att bosätta 
sig, men bilden blir inte helt rättvisande. I slättbygdernas vidsträckta 
åkermarker avslöjas boplatser genom att skörbränd sten, fl intavfall 
och keramikskärvor dras upp av plogen. I skogs- och betesmarker 
förblir boplatserna dolda under marken. Å andra sidan fi nns där fl er 
gravrösen och högar, resta stenar och andra stensättningar kvar. I 
den intensivt odlade åkermarken har den typen av lämningar röjts 
bort eller plöjts över. 

Om vi ser till den kunskap om vår förhistoria som har grävts fram 
och dokumenterats vid arkeologiska undersökningar, har Skåne en 
kraftig slagsida åt väster. De många och stora undersökningarna 
har av naturliga skäl gjorts i expansiva områden kring Malmö och 
utmed västkusten.
Men det fi nns dock inte något område som saknar spår av för-
historiskt liv. För att fylla er förhistoria där hemma måste du och 
dina elever söka uppgifter från en rad olika museer och arkiv. Nedan 
följer en beskrivning av vad ni kan hitta och var ni kan hitta det.
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Inventering av fornlämningar

Under ledning av Riksantikvarieämbetet har en omfattande 
inventering av fornlämningar gjorts. Den svenska 
fornminnesinventeringen är unik i världen. Inventeringen består 
av två delar, dels ekonomiska kartor med varje känd fornlämning 
markerad, dels texter som beskriver lämningarna. Kartor och 
uppgifter fi nns samlat i Fornminnesregistret.

Riksantikvarieämbetet driver ”Projekt Fornminnesinformation”. 
Projektet ska bland annat resultera i att informationen i registret 
görs tillgängligt digitalt. I en framtid ska det alltså bli möjligt att 
sitta vid datorn, hemma eller i skolan, och få fram kartbilder och 
beskrivningar av fornlämningar. Läs mer om inventeringen och 
projektet på: 
www.raa.se/fmr/index.asp  
www.raa.se/fornminnesinformation/index.asp

Fornminnesregistret fi nns även tillgängligt på Länsstyrelsen och 
på Regionmuseet Kristianstad. Länsstyrelsen har registret för hela 
Skåne. 

Länsstyrelsen i Skåne, kulturmiljöfunktionen  
Kungsgatan 13, Malmö
tel vx 040 – 25 20 00 
www.m.lst.se 

Regionmuseet Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne
Stora Torg, Kristianstad                      S:t Larsområdet, Lund
tel vx 044 – 13 50 00                             tel vx 046 – 15 80 50
www.regionmuseet.m.se
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Arkeologiska undersökningar i Skåne

Tre skånska museer samt det statliga Riksantikvarieämbetet 
UV Syd arbetar med arkeologiska undersökningar inför 
markexploateringar, så kallad uppdragsarkeologi. Det fi nns även 
ett par privata fi rmor som sysslar med uppdragsarkeologi.  En 
del forskningsgrävningar utförs av Arkeologiska institutionen 
vid Lunds universitet eller forskare knutna till institutionen. 
Äldre undersökningar kan dessutom ha gjorts i regi av Skånes 
Hembygdsförbund, Historiska museet i Lund eller Stockholm. 
Ett fåtal av de rapporter som skrivs efter avslutad undersökning 
kommer i tryck. Majoriteten av rapporterna utges endast i en 
mycket begränsad upplaga för spridning till centrala arkiv och 
bibliotek.

Regionmuseet Kristianstad, arkeologifunktionen
Stora Torg, Kristianstad
Tel. 044 – 13 50 00 vx 
www.regionmuseet.m.se

Museet har i huvudsak hand om arkeologiska 
undersökningar i nordöstra Skåne, men gör även mindre 
undersökningar och övervakningar på bytomter, 
kyrkogårdar och i kyrkor över hela Skåne, utom Malmö 
med kranskommuner. 
Regionmuseet har lagt ut en lista över de rapporter 
som skrivits sedan 1992: www.regionmuseet.m.se/
kulturmiljo/arkeologi/rapp.htm
Regionmuseet har ett topografi skt arkiv, ordnat efter 
socken. Arkivet är uppdelat på kontoret i Lund 
(f.d. Malmöhus län) och Kristianstad (f.d. Kristianstad 
län). Under 2004 invigs ett faktarum på museet i 
Kristianstad. Där är skolklasser välkomna att söka i 
arkiv, bibliotek och databaser. 
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Kulturen i Lund, enheten för kulturhistoria och 
kulturmiljö/arkeologi
Tegnérplatsen, Lund
Tel. 046 – 35 04 00 vx
www.kulturen.com

Kulturen i Lund har mer än 100 års erfarenhet av arkeologiska 
undersökningar. Museet förvaltar en stor kunskap och en 
omfattande föremålssamling från det medeltida Lund. Idag är 
museets arkeologer verksamma inom hela Lunds kommun.

Malmö kulturmiljö
Malmöhusvägen 1, Malmö
Tel. 040 – 34 44 75 
www.malmo.se (klicka vidare under rubriken ”Kultur” och ”Malmö 
kulturmiljö”)

Arkeologerna inom Malmö kulturmiljö arbetar i Malmö kommun 
och några kranskommuner. Under senare delen av 1990-
talet arbetade Malmö kulturmiljö med stora och omfattande 
undersökningar i samband med byggandet av Öresundsbron.

Riksantikvarieämbetet UV Syd, Lund
Åkergränd 8, Lund
Tel. 046 – 32 95 00 
www.raa.se/uv/syd_index.htm

Riksantikvarieämbetet bedriver den mest omfattande 
arkeologiska verksamheten i Sverige, med fem kontor på olika 
platser i Sverige. Riksantikvarieämbetet UV Syd arbetar med 
omfattande undersökningar i Skåne, Blekinge och Småland. 
Fältdokumentationer och rapporter fi nns att ladda ner från nätet. 
www.raa.se/uv/rapp_daffarsyd.htm  
www.raa.se/uv/rapporter_syd.htm
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Lunds universitets Historiska museum, Lund
Krafts torg, Lund
Tel. 046 – 222 79 35 
www.luhm.lu.se
Här fi nns dokumentationsmaterial från en del äldre 
undersökningar och forskningsgrävningar, samt rapporter från 
samtliga grävande institutioner i Skåne, sorterade efter socken eller 
fastighet.

ATA, Antikvarisk-topografi ska arkivet, Stockholm
Box 5405, 114 84 Stockholm
Tel. 08 – 5191 80 50 
www.raa.se/ata/index.asp
Arkivet är centralt arkiv för Riksantikvarieämbetet, Statens 
Historiska museum och Kungliga Myntkabinettet. Här 
fi nns uppgifter om fornlämningar, arkeologiska fynd och 
undersökningar av kyrkor. Arkivet är ordnat efter landskap och 
stad eller socken. 
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Föremålssamlingar

Större samlingar av föremål fi nns på de stora museerna och i 
många hembygdsmuseer. Det mesta fyndmaterialet från skånska 
undersökningar hamnar idag i universitetets centralmagasin i Lund.

Lunds universitets Historiska museum
Krafts torg, Lund
Tel. 046 – 222 79 35 
www.luhm.lu.se
Historiska museet i Lund är Sveriges näst största arkeologiska 
museum. Här fi nns en hel del av Skånes praktfulla fynd från 
förhistorisk tid. Museet ansvarar för förvaring av fynd från nästan 
hela Skåne och har ett stort fyndmagasin i utkanten av Lund. 
Genom museets fyndregister kan man snabbt få reda på vad som 
fi nns i deras samlingar från en viss plats eller ett visst område.

Hembygdsmuseer 
Det fi nns ett hundratal hembygdsmuseer i Skåne som förvaltas 
och drivs av hembygdsföreningar. Många av dem har förhistoriska 
fyndsamlingar och utställningar. 
Genom hembygdsförbundet kan du få kontakt med närmaste 
hembygdsförening.

Skånes Hembygdsförbund Lund, tel: 046 – 15 80 50 vx 
eller Kristianstad, tel: 044 – 12 86 50. 
På Skånes hembygdsförbund fi nns en lista över vilka 
hembygdsföreningar som har lagt ut information på nätet. En del 
hembygdsföreningar är länkade till Skånes kulturguide och Sveriges 
hembygdsförbund. 
http://kulturguide.regionmuseet.m.se/hembygd.htm   
www.hembygd.se
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Statens Historiska museum
Narvavägen 13-17, Stockholm
Tel. 08 – 519 556 00vx 
www.historiska.se/collections/kataloger.html
Museet har landets största forntids- och medeltidssamling, 
samt landets praktfullaste fynd. 
På nätet fi nns en omfattande digital databas med både 
beskrivningar och fotografi er. Här fi nns bl.a. ”Digitala 
tillväxten” med museets inventerade föremål, ”Fornbild” 
med bilder på föremål och uppslagsboken ”Sten-och 
bronsålderns ABC”.

Ortnamn

Dialekt- och ortnamnsarkivet
Helgonabacken 14, Lund
tel. 046 – 222 74 70
http://nimshi.dal.lu.se/dal
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund samlar in, bevarar, bearbetar, 
tillhandahåller och ger ut material om ortnamnen i Skåne och om 
dialekterna i Skåne, Halland, Småland, Blekinge och på Öland.
Här kan du få svar på frågor om ett ortnamns äldsta belägg och 
betydelse.
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Arkeologi på nätet 
Regionmuseet Kristianstad
Under rubriken ”arkeologi” på Regionmuseet Kristianstads 
hemsida fi nns en del artiklar och annan information med 
anknytning till arkeologi. 
www.regionmuseet.m.se 
Titta även på www.regionmuseet.m.se/e22 för att läsa om de 
arkeologiska undersökningarna i samband med E22:s utbyggnad.

Terra Scaniae
Skånes historia på nätet, producerad för skolan av Region Skåne. 
www.ts.skane.se

Skolverket
Skolverkets sidor för lärare. Under rubriken ”Folk och länder” 
fi nns länkar till såväl svenska som utländska sidor. De fl esta av 
sidorna är producerade av museer. 
http://lankskafferiet.skolutveckling.se

Svenska museifönstret
Här hittar du länkar till svenska museer, sökbara på landskap och 
kategori. 
www.museifonstret.se

Institutet för forntida teknik
Institutet för forntida teknik i Östersund arbetar med Institutet för forntida teknik i Östersund arbetar med Institutet för fornt
tidig teknikhistoria, forntida och förindustriell teknik. 
www.forntidateknik.z.se

Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar 
lägger löpande ut information om en del av sina grävningar i 
landet. 
www.raa.se/uv/gravningar.htm
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Historiska museet
På Historiska museets hemsida fi nns förhistoriska kataloger och 
databaser. I databasen ”Digitala tillväxten, Historiska museets 
katalog” kan du ta reda på vad som fi nns i museets samlingar i 
din hemtrakt. Historiska museet har även många innehållsrika 
sidor med ”Pysselkul” för barn, knepiga frågor och annat roligt. 
www.historiska.se

Vitlycke museum i Tanums världsarvsområde
Tanums hällristningsområde fi nns med på Unescos 
världsarvslista. Hemsidan visar bl.a. fotografi er av hällristningar. 
www.vitlycke.bohusmus.se

Artefact
Nyhets- och faktatidning om arkeologi, såväl nationell som 
internationell. 
http://welcome.to/artefact

Svensk Historia.nu
Elektronisk nyhetstidning om svensk historia med aktuella artiklar 
och länkar. 
www.svenskhistoria.nu

Lejre Försökscenter – Levande forntid
Turistmål och centrum för arkeologiska experiment utanför 
Roskilde. Här kan du bland annat läsa om ett experiment med en 
fl äskstek i en gravhög (se under ”Skelhøj”). 
www.lejrecenter.dk
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Fyndblankett
2. Fyndnummmer 3. Sakord

4. Material

6. Längd

10. Funktion

11. Fyndomständighet

12. Beskrivning

13. Datering 14. Registrerad av 15. Datum

7. Höjd 8. Bredd 9. Vikt

5. Koordinat

1. Undersökning
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16. Skiss
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2. Fyndnummer 3. Sakord 13. Datering

15. Datum

Fyndlista
1. Undersökning
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3. Sakord

3. Sakord

3. Sakord

3. Sakord

3. Sakord

3. Sakord

3. Sakord

3. Sakord

3. Sakord

3. Sakord

13. Datering

13. Datering

13. Datering

13. Datering

13. Datering

13. Datering

13. Datering

13. Datering

13. Datering

13. Datering

13. Datering

13. Datering



Är du intresserad av att söka sammanhang i det förfl utna, 
ungefär som en detektiv?

Då ska du arbeta med arkeologi! 
Det ger dig dessutom ett utmärkt tillfälle 

att integrera humaniora med naturkunskap.

”Det viktiga för mej som pedagog är att kunna 
göra ämnet levande för barnen. Alla era förslag 

till övningar skapar lust och nyfi kenhet.”

Ring och prata arkeologi med oss!
Tel 044-13 57 28

Stora Torg, Kristianstad
pedagogik@regionmuseet.m.se

www.regionmuseet.m.se


