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Till dig som lånar väskan Forntiden 

Hej! 

Du har lånat väskan Forntiden vars innehåll består av faktablad, foton och föremål. 

I huvudsak handlar materialet i väskan om Forntiden i vårt område, Norra Västerbotten, även 

om andra geografiska nedslag förekommer. 

En del av föremålen är kopior andra är kvalificerade gissningar av hur en sak skulle kunna ha 

sett ut. Det är många mänskliga aktivititeter och föremål vars spår inte bevarats till idag, trots 

det vet vi ändå en hel del om vår forntid. 

Det finns också en rad tips på vad man kan göra på temat forntiden. 

Observera att allt förbrukningsmaterial så som färgpulver, skiffer, fnöske med mera är inköp 

som skolan själv får stå for själva. I materialet i lådan ingår inget förbrukningsmaterial. 

För den som vill går det att utifrån materialet genomföra hela temadagar eller välj ut enskilda 

moment att arbeta med. 

Det är upp till dig som lärare att avgöra hur du använder informationen och materialet samt 

vad du anser lämpligt att göra i undervisningssyfte med just dina elever i klassrummet, på 

internet eller utomhus. 

De kan vara värt att notera att forntiden inte sett likadan ut inom det som idag är Sverige. 

Därför kan fakta som skickats med i väskan skilja sig väsentligt från fakta om forntiden i 

läroböcker eller annat material där man inte tagit dessa skillnader i beaktande. En annan 

faktor är att information också går förlorad när man förenklar fakta eller drar generella 

slutsatser. 

Det finns också tips om var det går att söka mer information på internet. Det finns många 

sidor på nätet med information, både bra sidor och sämre sidor. Det är alltid bra att vara 

uppmärksam och källkritisk genom att fundera över vem som skapat sidan och vilket syfte. 

De kan också vara bara att känna till att alla fornlämningar är skyddad av lagen. Mer 

information om vad som är ett brott se Kulturminnes/agen 2 kap. 21 § lagen (1988:950). 

Vi hoppas att lådan är inspirerande och väcker nyfikenhet både hos dig och dina elever! 

Med vänliga hälsningar 

Skellefteå museum 
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Slunga band: 

Olika typer av flätteknik användes troligen för att skapa snören, band och rep av växtfibrer 
eller skinnremsor. 

Här kommer tips på hur man kan slunga band som i sig är en flätteknik. 

Du behöver garn, gärna lite tjockare ullgarn i olika färger, sax, mått/måttband, 

tyngder/klossar, och ett längre rep. 

Tyngder behövs, antigen genomborrade klossar eller kapade pinnar, 4 stycken per band som 
ska slungas. 

Det bästa är att vara ute och att spänna upp repet mellan exempelvis två träd. Höjden på repet 
bör vara cirka 1,5 meter över marken, Se till att det blir en bra arbetshöjd för eleverna, man 
kan behöva justera repets höjd när ni väl kommer igång och slungar. 

1) Välj 4 garner och klipp 1,5 meter av varje.

2) Vik dem dubbelt så du får 4 dubbla trådar.

3) Knyt ihop alla ändar i en knut långt ut.

4) Ta 4 tyngderna. Knyt fast en tyngd per garn vid motsatta ände till den tidigare knuten.

5) Häng alltihop över repet så att 2 garn med tyngder hamnar på var sin sida om repet, se
till att knuten stannar mitt ovan på repet.

6) 2 personer ställer sig mittemot varandra med repet mellan sig, fattar en tyngd i var
hand.

7) Börja i lugnt tempo skicka tyngderna diagonalt över till varandra, höger till höger,
vänster till vänster, höger till höger osv. Fortsätt tills det inte går längre.

8) Klipp försiktigt loss allt vid repet, och knyt en ny knut så de inte går upp.

9) Klipp loss tyngderna och knyt en knut så det inte går upp.

10) Bandet räcker till armband för en 8-10 åring eller att ha i till exempel en nyckelring.










