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Føropgave til Stenalderbopladsen (især 3.-4. klasse) 

Anbefales 

Udgangspunktet for undervisningen på Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård er undervisningen på 

skolen, som klassen ofte har haft eller skal have om kanonpuntet ”Ertebøllekulturen” og jægerstenalderen 

generelt.  

Elevernes viden om jægerstenalderen (og evt. bondestenalderen) bringes i spil i et lille ”optaktsforedrag”, 

som undervisningen starter med. Som en del af foredraget bliver eleverne spurgt, om de ved, hvilke jagt- og 

fiskeredskaber man har brugt i jægerstenalderen. Derefter bliver eleverne spurgt, om de kender til de dyr, 

man kunne jage og de fisk man kunne fange. Denne sidste del foregår ved, at hver enkelt elev efter tur 

bliver bedt om at nævne et dyr, som man har fanget/fisket i jægerstenalderen.  

For at eleverne kan svare på dette, skal klassen have arbejdet med/talt om de dyr og fisk som levede i 

jægerstenalderen. Især tosprogede børn har godt af denne forhåndsviden, så de ikke pludselig sidder og 

ikke kender navnet på et eneste dyr i skoven eller fisk i vandet. I opgavearkene er der udvalgt en række dyr 

og planter, som var almindelige i jægerstenalderen. 

 

Opgaveark 

I føropgave-materialet er der tre opgaveark om hhv. jagt, fiskeri og indsamling, som kan printes til eleverne. 

Det er vigtigt at opgaverne er i farver, så eleverne kan genkende dyrene. 

Opgave 1. Eleverne skal finde ud af, hvad en række typiske fangstdyr, fisk og planter hedder ved at sætte 

streger mellem tegning og tekst eller skriv navnet nedenunder. 

 

Hvis der er elever, som trænger til flere udfordringer, kan de lave opgave 2:  

Opgave 2.  Eleverne skal skrive, hvor dyrene/planterne lever: hhv. i saltvand / ferskvand (evt. i begge dele) 

og på land (i skoven og i luften) / i vandet. De kan f.eks. notere et eller flere bogstav ud for 

dyrets/plantens navn. 

S = Saltvand 

F = Ferskvand 

L = Landjorden og i luften 

V = Vandet 

 

Retteark 

Retteark med navne og levesteder på dyr og planter kan downloades fra Skoletjenestens side med 

undervisningsforløbet Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård. 
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Baggrundsviden til læreren 

I bogen Danmarks forhistoriske dyreverden af Kim Aaris-Sørensen kan man læse meget mere om de 

zoologiske (og arkæologiske) fund af dyr fra oldtiden. Bogen kan lånes på biblioteket. 

 

Efteropgave 
Valgfri 

Det er ikke nødvendigt for gennemførelsen af undervisningen på Stenalderbopladsen, at klassen laver en 

efteropgave. Erfaringsmæssigt skal mange elever hjem og skrive/ tegne om deres oplevelse af dagen eller 

det, de har lært om jægerstenalderen. Skoletjenesten modtager altid sådanne opgaver med kyshånd, da 

det er med til at kvalificere indholdet i undervisningen. Vi modtager også gerne forslag til både før- og 

efteropgaver. 

 

Forslag til efteropgaver 

� Skriv og tegn om dine oplevelser på stenalderbopladsen.  

� Klassen arbejder med livet i stenalderen som et historisk scenarie, hvor de skal inddrage de ting, de har 

lært i klassen og på stenalderbopladsen. 

� Opgaverne og de historiske scenarier må meget gerne indsendes til Skoletjenesten på Museum 

Nordsjælland, hvis I har lyst. Eller de kan f.eks. samles til en bog om jægerstenalderen, som klassen 

laver. 

 

Flere undervisningstilbud om jægerstenalderen 

Undervisningstilbuddet Stenalderjægerne fra Nivå foregår i udstillingen på Museum Nordsjælland – 

Hørsholm (Hørsholm Egns Museum). Her vil eleverne lære at se på flintredskaber, høre hvad skeletterne 

kan fortælle om livet og døden i jægerstenalderen og de kan se nogle af de originale genstande, der har 

dannet udgangspunkt for undervisningen på Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård. 

Undervisningstilbuddene Fra jæger til bonde i stenalderen (3.-4. klasse), Jæger eller bonde? (5.-6.klasse) 

samt Brud eller kontinuitet? – et spørgsmål om fortolkning (7.-9. klasse) er alle undervisningstilbud, som 

arbejder med overgangen fra jægerstenalder til bondestenalder. Undervisningen foregår i Elværket i 

Hillerød. 

Alle undervisningstilbud er beskrevet nærmere på http://museumns.dk/skoletjenesten/ 

 


