Hällristningar och Gudar – lektionsplanering del 1
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Innan filmen
Det finns många hällristningar i Sverige – ungefär på 10 000 olika platser. En hällristning är symboler, figurer och avbildningar som knackats in i berget under bronsåldern i Sverige.

Hällristningar förekommer i stora delar av världen. De finns i Afrika, Skandinavien, Sibirien, Nordamerika
och Australien De äldsta fynden har gjorts i grottor där berget skyddats från väder och vind och därför
kunnat bevaras 10 000-tals år.

Se film

Diskussionsfrågor
I norra Sverige finns fler hällristningar med jägarmotiv medan i södra Sverige finns det mer skepp, fotsulor,
cirklar, skålgropar, vagnar och människoliknande figurer. Varför tror du att motiven skilde sig något?
Varför tror du människorna gjorde hällristningar? De finns ju spridda över hela världen? Vad tror du finns
för önskan hos människan? Att bli odödlig? Hävda ett revir? Religion?

Finns det några liknande kommunikationssätt – alltså sätt att efterlämna något, eller bli ihågkommen i vår
tid?
Det här var innan kristendomen. Solen verkade ha väldigt stor betydelse för människor. Varför var just
solen viktig för människor?
Många motiv återkommer på olika platser. I både södra och norra Sverige. Hur kommer det sig?
Var och hur offrade man? Vilka saker offrade man?

Hur kan man se att en ”viktig” person ligger begravd? Hur kan sådan grav se ut?
På vilket sätt är hällristningar hotade?
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Kreativa uppgifter
Ta reda på vilka hällristningar som finns i närheten av din skola? Sök på nätet och titta hur de ser ut. Vilka
människor tror du levde här? Ser du djur på ristningarna? Var de bönder eller jägare? Ser du några religiösa symboler?
Rita en hällristning på ett A3 och förklara vad du använder för symboler – och vad de betyder.

Om du fick skriva ett budskap till eftervärlden om din egen tid – vad skulle du skriva då? Vad är viktigt och
vad skulle du vilja inte föll i glömska?
Titta på en hällristning på nätet eller som finns i närheten av där du bor – skriv en berättelse om vad du tror
den vill säga till eftervärlden – kanske en hemlighet?

