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Forløbsbeskrivelse	  til	  lærere	  
	  

Bliv	  bombet	  tilbage	  til	  stenalderen	  
-‐	  med	  ler	  og	  ild	  

	  
Forløb	   	   	   Bliv	  bombet	  tilbage	  til	  stenalderen	  –	  med	  ler	  og	  ild	  
	  
Booking	  kontakt	   	   Kongskilde	  Friluftsgård	  og	  Naturcenter	  
	  
Klassetrin	   	   	   3-‐6.	  klasse	  
	  
Fag	   	   Historie,	  Håndværk	  og	  design,	  Natur	  og	  teknologi,	  	  

Dansk	  
	  
Læringsmål	   Kronologi	  og	  sammenhæng,	  	  forarbejdning	  og	  

håndtering	  af	  redskaber,	  plantebestemmelse	  og	  
geologisk	  materiale,	  perspektivering,	  fremstilling	  

	  
Emneord	   Overgangen	  fra	  jæger-‐	  til	  bondestenalder,	  håndværk,	  

lerovn,	  ild,	  keramik,	  snor,	  naturressourcer.	  
	  
Område	   Kongskilde	  Friluftsgård	  og	  Naturcenter	  
	  
Timer	   3	  timer	  
	  
	   	  
	  
	  
	   	  

Foto:	  Lerovn,	  Kirsten	  B.	  Friis	  
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Indhold	  
Forløbet	  giver	  et	  indblik	  i	  stenalderfolkets	  kultur	  og	  levevilkår.	  Eleverne	  skal	  ved	  
egen	  arbejdskraft	  fremstille	  en	  lerovn,	  lerskåle,	  lerperler	  og	  snor,	  derudover	  får	  de	  
kendskab	  til	  vigtigheden	  af	  ild.	  
Eleverne	  får	  kendskab	  til	  brugen	  af	  naturens	  ressourcer	  via	  opgravning	  og	  stampning	  
af	  en	  lermasse	  og	  fremstilling	  af	  snor	  ud	  af	  plantefibre.	  Dagen	  afsluttes	  med	  
brænding	  af	  lertøj	  i	  lerovn.	  
	  
Forberedelse	  før	  og	  efter	  besøget	  
Det	  er	  en	  fordel	  hvis	  klassen	  før	  eller	  efter	  besøget	  arbejder	  med	  forskellen	  mellem	  
jæger-‐	  og	  bondestenalderen.	  Herunder	  refleksioner	  om	  et	  liv	  som	  nomade	  og	  et	  liv	  
som	  fastboende	  bonde.	  	  
	  
Kort	  fakta	  om	  overgangen	  fra	  jæger	  til	  bondestenalder	  
Ertebølletid	  (5400	  f.kr.	  –	  3900	  f.kr.)	  er	  den	  sidste	  del	  af	  jægerstenalderen	  
Karakteristika	  for	  Ertebølletid	  er:	  havstigning,	  	  skalddynger,	  tandperler,	  gravpladser,	  
fiskesuppe,	  padleårer,	  sælfangst,	  plantetøj,	  tværpile,	  flåknive,	  østers,	  kam	  og	  lerkar,	  
vildsvin,	  kronhjort,	  urokse,	  havdyr,	  tæt	  blandet	  løvskov	  med	  eks.	  elm,	  lind,	  hassel,	  
birk,	  eg	  og	  ask.,	  gennemsnit	  temp.	  I	  juli	  19-‐20	  grader	  
	  
Dyssetid	  (3900-‐3300)	  er	  første	  del	  af	  bondestenalderen	  
Karakteristika	  for	  Dyssetid	  er:	  Landbrug,	  kvæg,	  får,	  svin,	  åndereligion,	  langhøje,	  
dysser,	  slebne	  økser,	  mosepotter,	  stridøkser,	  flintminer,	  kobber,	  hvede,	  snor,	  rav.	  	  
	  
Inspiration	  
Skoven	  i	  skolen	  ler:	  http://www.skoven-‐i-‐skolen.dk/content/ler-‐perler-‐og-‐kugler	  
Skoven	  i	  skolen	  ild:	  http://www.skoven-‐i-‐skolen.dk/content/ild-‐uden-‐
t%C3%A6ndstikker	  
Skoven	  i	  skolen	  bål:	  http://www.skoven-‐i-‐skolen.dk/content/b%C3%A5l-‐0	  
Bay	  J.	  &	  B.	  Staal	  (2003):	  En	  stenalderboplads:	  Skoletjensten	  Lejre	  Forsøgscenter.	  
Aaris-‐Sørensen	  K.	  (2001):	  Danmarks	  dyreverden	  gennem	  20.000	  år	  fra	  
Mammutsteppe	  til	  kultursteppe.	  Zoologisk	  Museum.	  Københavns	  Universitet	  
Jensen	  J.	  (2001):	  Danmarks	  Oldtid	  Stenalder	  13000-‐2000	  f.kr.	  Gyldendal	  
	  
Praktiske	  forhold	  
Klassen	  skal	  have	  gummistøvler	  på,	  da	  der	  skal	  stampes	  i	  mudder.	  Husk	  varmt	  tøj,	  da	  
aktiviteterne	  foregår	  udendørs.	  I	  tilfælde	  af	  regn	  trækker	  vi	  ind	  under	  en	  pavillon.	  
Der	  er	  toiletter	  på	  stedet	  og	  borde	  og	  bænke	  til	  at	  spise	  medbragte	  madpakker.	  
	  
Adresse	   Kongskilde	  Friluftsgård	  og	  Naturcenter,	  Skælskørvej	  34,	  4180	  Sorø	  
	  
Kontakt	   Naturvejleder	  Kirsten	  Blicher	  Friis	  40	  24	  79	  29	  eller	  nv@d-‐kf.dk	  
	  
Transport	   Bus,	  se	  køreplan	  for	  linje	  615	  og	  484	  www.moviatrafik.dk	  
	  


