
 
 

 
Inlandsisen börjar 

smälta 
 
Lämnar spår efter 
sig 
 
Morän  
 
Rullstensåsar 
 
Isräfflor 
 
Flyttblock 
 
Rundhällar 
 
 
 

 
Jägarstenåldern 
Äldre stenåldern 

 
Jägarfolket- 
jagar,fiskar och 
samlar bär, nötter 
m.m. 
 
Boplatserna 
flyttades, ej bofasta 
 
Lär sig hur man gör 
upp eld, flinta 
 
Använder flinta, trä 
och renens horn till 
redskap  
 
Renen viktig,  
* huden användes till 
tältduk, sovfäll och 
även kläder. 
* innehållet i 
magsäcken åt man 
och använde den till 
förvaring av vatten 
och mat vid vandring 
till nya boplatser. 
 
Inga husdjur, endast 
hund - jakt 
 
Keramik- gjorde 
skålar av lera från 
strandkanten 
 

 
Bondestenåldern 
Yngre stenåldern 

 
Människorna blir fler 
och fler. 
 
Människorna 
började odla jorden 
och en del började 
bli bofasta. 
 
Man upptäckte att 
man kunde ta vara 
på frön och så dem. 
De första åkrarna, 
upptäckte 
svedjebruk, dvs, 
man eldade upp 
grenar och lät askan 
ligga kvar på marken 
och blandade den 
med jorden.  
 
Använde stenyxor 
och skäror av sten. 
 
Blev bofasta då de 
skulle sköta åkrarna, 
mjölka och vakta 
husdjuren, t.ex. får, 
getter, kor och 
grisar. 

 
Bronsåldern 

 
 
Under bronsåldern 
började det bli fler 
som var bofasta och 
de som bott utspritt 
tidigare blev till små 
byar. 
I byarna livnärde de 
flesta sig på jordbruk 
om man levde i ett 
ganska milt klimat. 
 
Bronsföremål var 
tidens 
statusföremål.  
Man bytte till sig dem 
söderifrån, vilket 
betydde att man 
hade kontakter med 
andra områden och 
kulturer. 
 
De flesta 
hällristningarna 
gjordes på den här 
tiden. Man tror de 
visade 
bronsåldersfolkets 
religion, de dyrkade 
solen och gudar som 
gjorde att det växte 
bra på åkrarna. 

 
Äldre järnåldern 

 
 

Under den äldre 
järnåldern blev 
klimatet kallare, 
liknande det vi har 
idag.  
 
Järn blev det 
vanligaste 
materialet som man 
använde vid 
tillverkning av knivar, 
svärd och andra 
redskap. 
 
Under järnåldern 
byggdes på många 
ställen i vårt land 
stora fästningar med 
höga murar av sten, 
fornborgar. 
 
Uppsala högar, 
gravar med resterna 
från 3 stormän, man 
tror de var kungar. 
 
De nordiska 
gudarna, Oden, Tor, 
Freja, Frej och 
Balder 

 
Yngre järnåldern 

 
 
Den sista delen av 
järnåldern var 
vikingatiden. 
(800 e Kr) 
 
Under vikingatiden 
nådde 
kristendomen 
Skandinavien 
(Ansgar) och man 
slutade tro på 
asagudarna. 
 
Birka – en 
vikingastad.En av de 
allra första städerna. 
(en ö som heter 
Björkö) 
 
Använder runor, 
runstenar 
 
Fria och trälar 

 
År 10 000 f Kr 
 

 
9000 f Kr - 4000 f Kr 

 
4000-1800 f Kr 

 
1800-500 f Kr 

 
500 f Kr - 500 e Kr 

 
500 e Kr-1050 e Kr 


