Råsvalslunds fornlämningsområde

I appen ”Kultur Lindesberg” hittar du den digitala guiden som heter
”Råsvalslund – en vikingatida boplats och nutida betesmark”.
Appen hittar du där appar brukar finnas.

Längst bak i handledningen finns en ordlista och webbtips!

Hus nr 4 på kartan

Hus nr 45 på kartan

Grav nr 1 (se placering på kartan)

Grav nr 36

Grav nr 40

Det här är de fynd som man hittade vid utgrävningen av gravarna och husen:

Kol 14:

Dendrokronologi:

Relativ datering:

Makrofosilanalys:

Osteologi:

Platsen

Husen

Människorna

Kulturlandskapet – en plats som hävdats i 1200 år

∙ Samla klassen vid en position i området och berätta om platsen för eleverna, lyssna på
berättelsen i guiden som är kopplad till just den positionen (det finns många förslag i handledningen).
∙ Låt eleverna välja en specifik del av området eller ett tema att arbeta med. Eleverna kan
arbeta enskilt eller i grupp. Låt dem hämta in fakta genom att läsa, lyssna, besöka området
och titta på kartan och redovisa det för klasskamraterna genom att beskriva och berätta
vad man tagit reda på.
∙ Vad vet vi utifrån fynden om människorna i gravarna? Vilka var de? Vad har de fått med
sig i graven? Skriv berättelser om dem och deras vardag, ge dem namn från t.ex. den nordiska mytologin.
∙ Fundera kring material och hållbarhet. Vilka material kan ni hitta om ni läser om platsen i
handledningen (keramik, järn, horn, flinta, brons, glas)? Diskutera kring olika material: vad
hade man för material då, hade man fler material än de som hittats – om ja, varför har en
del material försvunnit? Vad har vi för material idag som man inte hade då? Varför är det
så? Vi kallar denna tid för järnåldern – vad tror ni att vår tid kommer att kallas för om
1000 år? Vad kommer arkeologer att hitta från vår tid? Diskutera tillsammans och/eller
skriv egna berättelser. Detta kopplar bl.a. till innehåll om hållbar utveckling som finns i
läroplanen för ämnet biologi, både på låg- och mellanstadiet.
∙ På vikingatiden räknades fler personer än idag till ett hushåll. Diskutera med eleverna hur
de tror att det var att bo en hel familj med far- eller morföräldrar och kanske andra släktingar i ett och samma hus, i ett och samma rum. För- och nackdelar? Vad har eleverna för
egna erfarenheter av det?
∙ Lyssna i guiden (nr 5) så får du veta att här på gravfältet så har någon varit före arkeologerna och grävt och tagit med sig saker. I samband med detta kan det vara bra att ta upp
vad som står i Kulturmiljölagen om fornlämningar och fynd. Diskutera i klassen hur man
kan se på fornfynd som en del av allas vår historia och att alla pusselbitar behövs när man
forskar, analyserar och drar slutsatser kring vår förhistoria.

∙ I Bergslagen ligger de främsta odlingsmarkerna under Högsta kustlinjen (HK). Studera en
karta med höjdkurvor och rita in var HK fanns i Lindesbergs kommun, ca 170-180 möh.
Ta hjälp av informationen på Sveriges Geologiska Undersöknings hemsida (sök på
”morän”), www.sgu.se.
∙ Bild: Använd fantasin och skapa egna målningar eller modeller av t.ex. platsen, husen,
människorna, fynden eller djuren. Sätt upp målningarna på väggen och låt det bli en gemensam bild av platsen och historien, samtala om platsen och vad ni lärt er utifrån elevernas bilder. Arbetar ni med film i skolan kan det här bli ämnen för elevernas filmer. Det
finns många möjligheter att koppla arbetet med forntiden till ämnet bild i läroplanen.
∙ Slöjd: Tillverka t.ex. skinnpungar, pärlhalsband, amuletter och pärlor av trolldeg, lerkrukor (ringlade eller tummade), tova ull, spinn tråd av ull, gjut smycken av tenn, tälj en krok
– använd fantasi och kunskap om material för att hitta på saker att slöjda! Leta efter forntida föremål på nätet för att få inspiration—se webbtipsen.
∙ Leta efter de växter som finns i växtlistan i guiden, titta i en flora. Rita av växterna ni hittar, skapa en utställning med bilderna. Eleverna kan också få i uppgift att ta reda på mer
om växterna och beskriva dem i text. Fundera på varför de växer just här. Lämplig tid för
ett besök på platsen är försommaren då det finns som mest blommor och innan djuren
släpps på bete.

∙ I guiden nämns särskilt de två växterna svinrot och klasefibbla (nr 7). Hur ser de ut? På
vilka sätt var de bra för vikingarna? Kan ni hitta dem på platsen? Lämplig tid att besöka
platsen är maj och juni, när båda arterna blommar. I guiden finns mer information om
växterna och om ängsmarker och slåtter.
∙ Leta efter växter och jämför mellan olika platser
som brukats på olika sätt – hur många olika sorters
blommor hittar ni i fornminneshagen, i den tidigare
gödslade björkhagen på andra sidan muren/vägen
respektive i en gräsmatta vid skolan? Gör 1 m² stora
provrutor med hjälp av ett 4 meter långt snöre.

∙ Lägg upp en lektion som handlar om naturbetesmarkernas betydelse, om biologisk mångfald och stabila
ekosystem. Diskutera i klassen kring pollineringens
betydelse för odling. Vad händer om pollinerarna
försvinner?
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