
 
 

STENALDERREDSKABER OG AFPRØVNING 
AF FORSKELLIGE TYPER STEN 

Relateret blueprint 
 

Fremstilling af stenredskaber og 

læring om sten     

Beskrivelse 
 

Eleverne lærer, hvordan 

stenalderens mennesker lavede 

deres redskaber, og hvilke 

materialer de brugte. I den 

forbindelse lærer eleverne om 

forskellige typer sten. 

Læringsmål 
 

Lær om bjergarter ved at 

observere og sammenligne deres 

egenskaber. 

Beskrive typer og brug af 

redskaber i stenalderen. 

Introducere materialer, der 

anvendes til stenalderredskaber. 

Hvordan stenredskaberne blev 

fremstillet i stenalderen. 

Relateret(e) fag i læreplanen Historie, kunst, naturvidenskab, 

kemi, geologi og engineering 



 

Forudsætninger/forbered-

ende foranstaltninger for 

lærere  

Forbered de materialer, der er 

nødvendige for det tilsvarende 

blueprint.  

Find forskellige typer sten til 

afprøvning. 

Yderligere aktivitet: Lærerne 

forbereder forskellige materialer, 

og eleverne skal finde 

naturmaterialer og materialer, der 

var tilgængelige i stenalderen. 

Lærerne forbereder nogle sten, 

grene, gevirer, læder, naturlige reb 

(jute eller lignende) og nogle 

moderne materialer: stof, plastik, 

glas, keramik, stål ... 

Forudsætninger/forbered-

ende foranstaltninger for 

studerende  

Ingen 

Elevernes alder 
 

8-15 år 

Varighed 
 

2-3 timer 

Sværhedsgrad 

Medium 

 

Trin for trin beskrivelse af opgaven 



 
 

1. Læreren præsenterer emnet - Stenalderen. Hvordan levede 

menneskene dengang? Har de brugt nogle af disse redskaber? Hvilke 

materialer var tilgængelige dengang? 

Læreren kan vise denne video om stenalderen for eleverne:  

https://www.youtube.com/watch?v=KV6lpX79G2g&feature=youtu.be  

2. Hvilke materialer var tilgængelige i stenalderen? 

 

Læreren forbereder 

forskellige materialer på 

bordet forrest i klassen.  

 

Derefter angiver læreren to 

steder (f.eks. to borde). På det første bord skal der stå NATURLIGE 

MATERIALER, og på det andet SKABESTE MATERIALER. Først bliver 

eleverne bedt om at hente hver genstand fra bordet med alle genstande 

og placere den på det rigtige bord, idet det er naturligt eller 

menneskeskabt. Derefter kan læreren spørge eleverne, om der var 

naturlige materialer til rådighed i stenalderen. Børnene vil lære, at nogle 

materialer er naturlige, men at de samtidig kan skabes med moderne 

teknikker, som ikke var tilgængelige i stenalderen - f.eks. glas. 

https://www.youtube.com/watch?v=KV6lpX79G2g&feature=youtu.be


 
Hvorfor har vi brug for værktøjer? Kan du beskrive nogle værktøjer, der 

anvendes i dag? Hvorfor havde mennesker i stenalderen brug for 

værktøj? Hvordan skabte de dem?  

3. Læreren præsenterer forskellige typer af stenværktøj.  

Et stenværktøj er i den mest generelle forstand ethvert værktøj, der helt 

eller delvist er fremstillet af sten. Selv om der stadig findes samfund og 

kulturer, der er afhængige af stenredskaber, er de fleste stenredskaber 

forbundet med forhistoriske kulturer (især stenalderkulturer), der er 

uddøde.   

Sten er blevet brugt til at fremstille en lang række forskellige redskaber 

gennem historien, bl.a. pilespidser, spydspidser, håndøkser og kværne. 

Stenredskaber kan være fremstillet af enten slebne sten eller huggede 

sten, sidstnævnte af en flinthugger. Bearbejdede stenredskaber er 

fremstillet af kryptokrystallinske materialer som chert, flint og andre via 

en proces, der kaldes stenreduktion. En simpel form for reduktion er at 

slå stenflager ud af en kerne (kerne) af materiale ved hjælp af en 

hammersten eller en lignende hård hammer.  

En flinthugger reducerer kernen til en grov en- eller tofacial præform, 

som reduceres yderligere ved hjælp af bløde fladeteknikker eller ved 

trykfladering af kanterne.  

Video om, hvordan stenredskaber blev fremstillet af mennesker i 

stenalderen: Making Stone Tools | Unit 6: Big History Project | OER 

Project - YouTube 

4. Gennemførelse af den første del af planen. Fremstilling af stenøksen. 

https://www.youtube.com/watch?v=SrvPOkMs4U4
https://www.youtube.com/watch?v=SrvPOkMs4U4


 

 

5: Andel  af blueprintet :Læreren kan forbinde emnerne fra blueprintet 

med spørgsmål om bjergarter - kender eleverne forskellige typer af 

bjergarter? Hvilke egenskaber er de bedste til produktion af 

stenredskaber? Stenen skal producere flager, så vi kan slibe den. Den 

må ikke være for hård eller for blød. Stenens anvendelse afhænger af 

dens hårdhed - hårdere sten blev brugt som værktøj til at skabe 

stenflager fra andre sten. I dag kan vi identificere stenene på en mere 

detaljeret måde. At kunne identificere sten gør det muligt for 

videnskabsfolk, ingeniører og andre at vælge den bedste sten til deres 

behov.Source: Stock image 

Læreren kan vise følgende online-video om stenens kredsløb, hvis 

eleverne ikke har forudgående viden om det:’ 

Types Of Rocks | The Dr. Binocs Show | Learn Videos For Kids - YouTube 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CeuYx-AbZdo


 
 

FORSKELLIGE TYPER STEN:  

Tips til identifikation af sten 

Først skal du beslutte, om din sten er magmatisk, sedimentær eller 

metamorfisk. 

Glutamiske sten som granit eller lava er hårde, frosne smeltesten med 

lidt tekstur eller lagdeling. Sten som disse indeholder for det meste 

sorte, hvide og/eller grå mineraler. 

Sedimentære bjergarter som kalksten og skifer er hærdede sedimenter 

med sand- eller lerlignende lag (lag). De er normalt brune til grå i farven 

og kan have fossiler og vand- eller vindspor. 

Metamorfe bjergarter som f.eks. marmor er hårde med lige eller buede 

lag (foliation) af lyse og mørke mineraler. De findes i forskellige farver og 

indeholder ofte glitrende glimmer. 

6. Derefter får hver elev en sten og observerer den. Deres fund og 

observationer skal skrives ned på et stykke papir. Prøv at identificere, 

hvilke teknikker der kunne bruges dengang i stenalderen og hvordan. 

Stenens form og eventuelle partikler, som stenen består af, kan hjælpe 

jer med at afgøre, hvilken type sten det er. Har stenen striber, 

forskellige lag eller andre unikke kendetegn? Vær opmærksom på 

stenens farve og dens glans. Er den metallisk eller ikke-metallisk? 

Registrer stenens tekstur. Er stenen glat, ru, ujævn, ujævn, spids eller 

afrundet? Vær forsigtig med skarpe kanter. Hvordan vil du beskrive, 

hvordan den føles? Hvis den føles som sandpapir, er det sandsynligvis 

sandsten. 



 
Det kan også hjælpe dig med at identificere stenen, hvis du hører lyden. 

Flintstykker, som er de bedste at bruge til en flintøkse, har den højere 

og klarere lyd som porcelæn. Prøv at høre, hvilken type lyde der kan 

skabes ved at slå stenene sammen. 

Stenens hårdhed er vigtig at vide, hvilken sten der kan bruges til 

forskellige redskaber, alt efter hvad der er vores behov. I moderne tider 

bruger vi Mohs hårdhedstest til at finde ud af, om et mineral kan ridses 

af et andet mineral eller ej.  

I stenalderen slog  mennesker simpelthen påstenene og undersøge, 

hvilken sten der havde revner - den ene er blødere og den anden 

hårdere.  

Når du har afsluttet observationerne og testningen af stenene, er det tid 

til at afgøre, hvilken type sten du har. Hjælp dig selv med stenguiden, 

hvilken sten der passer bedst til resultaterne af dine tests. 

Vurderingsaktiviteter 

Beskrive forskellige typer stenredskaber. Hvordan blev de fremstillet? 

Giv en liste over de materialer, der var tilgængelige i stenalderen, og 

nogle genstande, der blev fremstillet af dem.  

Beskriv stenens cyklus. 

Hvilke egenskaber ved klippen kan mennesket identificere i stenalderen 

og hvordan?  

Hvorfor er det vigtigt at kende stenens egenskaber for at kunne bruge 

den til at skabe stenredskaber? 

 


