
Stenåldern

Futharken 
Vi gör runstenar 
med våra namn

Bronsåldern

Järnåldern

Krukor i 
stenåldersteknik

Hällristningar med 
modern 

kommunikation

Allra sist kan du läsa om material och om kopplingar till Lgr11



På stenåldern användes kärl av 
lera.  
De tillverkades genom att rulla 
ut " lerkorvar".  
1. Dessa korvar rullas ihop till 
en botten.  
Foga samman bottenkorven 
genom att släta ut den lite med 
fingrarna.  
2. Bygg upp en kruka genom 
att vira lerkorvar högre och 
högre. Släta ut och ihop på 
utsidan. 
3. Gör mönster! 
På stenåldern använde man 
pinnar att rista med, snäckor 
och stenar att trycka med och 
annat som kottar, kanske. 

SOM PÅ STENÅLDERN



Vad berättar 
hällristningarna?

Måla över alltihop med tunn 
kakfärg.

Skrynkla ihop, veckla ut och låt 
torka

En förenklad 
målning av det 

som ska berättas. 
Pastellkrita.

Vad kan VI 
berätta, med 

bilder, om vår tid? 
Vi använder 

hällristningstyle



Häll ut gips på 
bakplåtspapper. 

Du vet att 
man inte får skölja 
ur gips i vasken va?! 

Torka istället ur bunken 
och låt det sista härda. 
Om du använt en lite 
flexibal bunke kan du 
sedan klämma lite på 

den, och resten 
krackelerar och 

ramlar ur.

Måla grått med 
kakfärg.

Rista i "stenen" 
när den torkat

Här har 
barnen skrivit 
sina namn med 

runor.



Förmågor: 

Skapa med hantverksmässiga 

tekniker, verktyg o material 

Analysera historiska bilders 

uttryck 

Centralt innehåll: 

Bildframställning - 
modellering 
Redskap - plana och 

formbara material

Material: 

Självtorkande 
lera,  
Ev bordsskydd,  

Lämpligt 

torkställe med 
skydd,  

Snäckskal m 

reliefmönster 
att trycka 
med,  
Spatlar,  
Knivar

Material: 

Bilder på 
runstenar,  
Gips som 

förberetts för 

användning, 
Svart och vit 

kakfärg, 
Penslar,  
Var sin spik 
Futharken - 
runalfabetet

Stenåldern

Bronsåldern

Järnåldern

Material: 

Bilder på 

hällristningar, 
Pastellkritor i 

rött och rödbrunt, 
Ritpapper, 

Svart vattenfärg, 
Stora moddlare, 
Vattenglas

Förmågor: 
Analysera historiska bilders 

uttryck, innehåll och funktioner. 

Framställa kommunikativa bilder 
Olika teknik och verktyg 

Utveckla egna idéer med historiska 
bilder som uppslag 

Centralt innehåll: 

Framställn av berättande bilder 
Plana och formbara material 
Historiska bilder och vad bilderna 

berättar

Förmågor: 

Kommunicera med bilder för att förmedla 
budskap 

Skapa bilder med hantverksmässiga 
tekniker och verktyg samt olika 

material. Undersöka ämnesområden med 

hjälp av bilder. Analysera historiska 

bilders uttryck, innehåll och funktioner. 
 

Centralt innehåll: 

Bildframställning - "modellering", rista 

Redskap för bildframställning, plana och 
formbara material, bildanalys


