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Bilder ur ”Historia om de nordiska folken” av Olaus 

Magnus. Titta efter trollet i underjorden.. 

 

 

 

        I bakgrunden en hytta där de smälter järn. 
 

 

 

       
     Gångar eller orter som de kallas i gruvan. 
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Inledning 
Välkommen till vårt skolprogram, järnet och 

skogen. Programmet är ett elevaktivt besök 

som utifrån ett historiskt perspektiv belyser 

människans påverkan och nyttjande av 

naturen. Skogen och järnet har varit och är 

fortfarande två viktiga resurser för Sverige, 

men inte helt okontroversiella ur 

miljöhänsyn och hållbar utveckling. 

MÅL 
Att eleverna på ett lustfyllt sätt får 

kännedom om människans beroende av 

och påverkan på naturen med betoning på 

skogs- och bergsbruk. 

 

 
 

Foto: Marie Andersson 

 

 

KOPPLINGAR TILL KURSPLAN 
Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjligheter att utveckla förståelse för att 

teknisk verksamhet har betydelse för, och 

påverkar, människan, samhället och miljön. 

 

Teknik 

Besöket ska bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om teknikens historiska 

utveckling. 

 Vanliga material, deras egenskaper 
och användning 
 

 Ord och begrepp för att benämna 
och samtala om tekniska lösningar 

 Olika mekanismer för att överföra 

och förstärka krafter 

 

 Identifiera och analysera tekniska 

lösningar utifrån ändamålsenlighet 

och funktion 

 

Historia 

 

 Vad historiska källor kan berätta om 

likheter och skillnader i 

levnadsförhållanden för män, 

kvinnor och barn. 
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INFÖR BESÖKET 
Läs igenom detta material och Tekniska 

museets lärarhandledning ”Gruvan” sid 9-

16 som bifogas som bilaga. 

Gå igenom ord i ordlistan. 

Se gärna även skolverkets fördjupande 

texter kring det centrala innehållet i Teknik. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/lara

nde/nt/grundskoleutbildning/teknik/introdukt

ion/fordjupande-texter-kring-det-centrala-

innehallet-1.219308 

Under besöket i Motjärnsgruvans kommer 

vi att arbeta med olika tekniska lösningar 

för att lyfta tunga saker som vev och block 

och talja. Gå gärna igenom hur dessa 

fungerar innan besöket. 

 

En vev förändrar en roterande rörelse till en 
roterande eller linjär rörelse.  
 
 
 

 

Trissan fördelar kraften på två bärande 

punkter vilket gör att du bara behöver 

använda hälften så stor kraft för att lyfta 

tyngden. Men istället måste du hala in 

dubbelt så mycket rep. Det kallas för 

mekanikens gyllene regel:                      

Vad man vinner i kraft förlorar man i väg. 

I Skogsarbetarkojan kommer vi arbeta med 

gamla kroppsmått, som fot, tum, aln, famn 

mm. Det är bra om eleverna känner dessa. 

Famn – avståndet mellan de yttersta 

fingerspetsarna när man sträcker ut 

armarna så långt man kan. 

Aln – längden från armbågen till 

lillfingerspetsen 

Fot – längden från hälen till stortåspetsen 

Tum – längden från tummens ”mittböj” till 

tumspetsen eller tummens brädd. 

 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/teknik/introduktion/fordjupande-texter-kring-det-centrala-innehallet-1.219308
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/teknik/introduktion/fordjupande-texter-kring-det-centrala-innehallet-1.219308
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/teknik/introduktion/fordjupande-texter-kring-det-centrala-innehallet-1.219308
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/teknik/introduktion/fordjupande-texter-kring-det-centrala-innehallet-1.219308
http://noida.spotlife.se/files/2015/04/Blocket.png
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Praktisk information 

Vi kommer till stor del att arbeta i halvklass 

och prova på saker tillsammans.  Vi vill att 

ni lärare är delaktiga, utan er går det inte. 

Minst 2.lärare/vuxna per klass, gärna fler. 

 Kläder efter väder! Vi är till största 

del utomhus. Eleverna bör ha 

oömma kläder och handskar så de 

kan pröva på olika aktiviteter.  

 

 Dela in klassen i två grupper. Samt 

varje grupp i ytterligare tre grupper. 

 

 Ta med extra frukt eller smörgås 

förutom matsäck. Vi har en liten 

paus emellan i mitten av 

programmet.. 

                                                                

 Vill ni sitta inne och äta matsäck 

efter skolprogrammet är slut. Boka 

barnmatsalen hos Skansen bokning 

tel 442 82 70 eller 

bokning@skansen.se 

 

 Det går också att sitta i paviljong 

matsäcken vid Sollidens 

restaurang. Den behöver inte 

bokas. Nyckel till barnmatsalen 

lånar ni och lämnar vid 

huvudingången. 

 

 

 

 

PÅ SKANSEN 
När ni kommer till Skansen möter två 

museipedagoger er vid huvudingången. 

Tillsammans går vi till Skogsarbetarkojan 

och Bergsmansgården med tillhörande 

dagbrott, Motjärnsgruvan. Se karta sista 

sidan. 

På plats i de kulturhistoriska miljöerna 

möter vi ytterligare två pedagoger i 

kulturhistorisk klädsel. Vi berättar, visar, 

och drar in er i historien, med praktiska 

övningar. 

Vi avslutar besöket i halvklass med att 

reflektera över vad vi upplevt. Jämför förr 

och nu. Diskuterar arbetsmiljö, hållbarhet, 

genus mm. 

 

 

 

  Teckningar Tord Nygren  

 

 

 

 

 

mailto:bokning@skansen.se
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ORDLISTA  
 

Avverkning 

Bergslag 

Certifiera 

Flottning 

Förädling 

 

Kol 

Kakelugn 

Kalhygge 

Klen 

Kulturskog 

 

Malm 

Mineral 

 

Pappersbruk 

Pottaska 

 

Skogsvårdslag 

Skövla 

Sågverk 

 

Tackjärn 

Tjära 

 

Urskog 

 

Verktyg 

 

 

OM SKOGEN 
 

För 300-500 år sedan blev skogarna i syd- 

och Mellansverige alltmer undanträngda av 

jordbruk och boskapsskötsel, dessutom 

började de nyttjas för framställning av tjära, 

kol samt pottaska (aska från lövträd som 

användes till tvål och glas). Antalet 

urskogar i syd- och Mellansverige 

minskade rejält och blev kvar långt bort 

från byarna, ofta på svårtillgängliga platser 

som på berg och i branter. I norra Sverige 

fanns det däremot fortfarande stora 

områden med orörd skog kvar. 

 

Kolmila – där man bränner ved som förkolnar. 

Kol som kan användas till smältning av 

järnmalmen för att utvinna järnet. Uppe på 

milan står en man som bevakar milan så att 

den inte ska börja brinna för mycket. Milan ska 

inte brinna bara pyra, med låg syre tillförsel. 

Männen låg ute i skogen under stora delar av 

vinterhalvåret och bodde i små kolarkojor, huset 

till höger. 
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Under 1700-talet använde man så mycket 

trä att skogen nästan skövlades. Till slut 

kom det en bestämmelse att man skulle 

vara försiktig med användningen av skog, 

Rikets råd beslutade år 1767 om ett 

forskningsuppdrag för att ta fram en mer 

energisnål eldstadstyp åt hushållen. 

Uppdraget gick till generalen Fabian Wrede 

och arkitekten Carl Johan Cronstedt. De 

ändrade på kakelugnarna för att kunna 

elda på ett sätt som inte krävde så mycket 

ved. En kakelugn var dessutom bättre än 

en öppen spis - ibland säger man att man 

”eldar för kråkorna” i en öppen eldstad med 

skorsten där mycket av värmen slinker ut 

istället för att värma bostaden. 

Från mitten av 1800-talet byggdes 

skogsindustrin upp i norra Sverige. Vid 

varje älvmynning fanns ett sågverk dit 

det flottades grova stockar för 

uppsågning.  

Ungefär femtio år senare byggdes de första 

pappersbruken. Råvaran var lite klenare 

träd. På de områden där man tidigare tagit 

de grova träden till sågverken uppkom nu 

de första kalhyggena i Sverige. Stora 

mängder virke gick åt för att tillverka brädor 

och papper.  

Den växande befolkningen och det hårda 

utnyttjandet av skogarna medförde att det 

blev stor skogsbrist i Sverige i början av 

1900-talet. Detta resulterade i den första 

skogsvårdslagen 1903 som innebar att 

man måste plantera nya plantor om man 

avverkade skog. Denna lag gav upphov till 

de hundraåriga skogar vi har i Sverige 

idag, de kallas med ett annat ord för 

kulturskogar. En kulturskog är påverkad av 

människan. Den röjs och gallras och den 

slut avverkas vid cirka hundra års ålder. I 

en kulturskog växer skogen väldigt bra, 

men andelen gamla och döda träd är liten. 

Många av de gamla skogar som fanns i 

Sverige har nu ersatts med välskötta 

kulturskogar som växer så det knakar. 

Skötseln, avverkningarna och förädlingen 

av kulturskogarna har inneburit hundra-

tusentals arbetstillfällen i Sverige, 

framförallt på landsbygden. Skogen har 

varit och är fortfarande ryggraden i svensk 

ekonomi. 

Under 1970-talet gjorde 

skogsmaskinerna sitt intåg i skogen. 

Det fanns en stor övertro på 

maskinerna och man gjorde stora 

kalhyggen där det togs väldigt lite 

hänsyn till de växt- och djurarter som 

fanns där. Det medförde att skogsbruket 

fick hård men rättvis kritik från olika 

miljögrupper. 

Under 1990-talet fick miljöfrågorna mycket 

större plats i skogsbruket. Nu strävade man 

efter att anpassa bruket till de naturliga 

förutsättningarna i skogen. Till exempel bör 

tall växa på torra marker som åsar och 

berg medan gran och björk trivs bäst på 

fuktigare marker.  

År 1994 trädde en ny skogsvårdslag i kraft 

som innebar att miljöfrågorna och 

produktionsfrågorna ska väga lika tungt i 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fabian_Casimir_Wrede
http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Johan_Cronstedt
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skogsbruket. Idag är de stora 

skogsbolagen certifierade (miljömärkta) 

enligt ett system som heter FSC - Forest 

Stewardship Council (ungefär översatt till 

”rådet för ansvarsfullt skogsbruk”), vilket 

innebär att man satt upp riktlinjer för hur 

skogsbruket ska bedrivas. Man får till 

exempel inte avverka urskogar eller andra 

livsmiljöer för hotade växter och djur.  

 

Livsfarligt i skogen – ur 

Skogsarbetarminnen 1949 

Jag är född i Kopparbergs län 1885. Vi voro 

12 syskon, 7 pojkar och 5 flickor.  

Tre bröder och en syster äro nu (1910?) i 

USA och har det mycket bra. 

Det var fattigt i hemmet och knappt mat 

mången gång, även om man ej behövde 

svälta. Vi barn kokte gröt och stekte 

potatisskivor på kokspisen. Om sommaren 

metade vi pojkar fisk i sjöarna. Vi plockade 

blåbär och hjortron. 

Vi pojkar fick hugga och draga hem ved 

ifrån skogen, samt vara med i skördearbete 

på vårt lilla ställe. Men hur det var så rådde 

det glädje och enighet i det fattiga hemmet 

och man växte upp och blev stark och 

kraftig att arbeta. Jag började skolan när 

jag var på åttonde året och läste sexton 

veckors terminer, från nyår till maj. Det var 

halvtidsläsning så man hade hela 

sommaren och hösten fri. Jag skulle ha läst 

en termin till men det var fattigt i hemmet 

och jag var styv att läsa, så jag fick följa far 

åt timmerskogen på allvar. Då var jag 10 

år. 

Avlöningen gick till mat och kläder, verktyg 

mm. Det som blev över lämnade jag till far 

till hjälp att underhålla hemmet och mina 

yngre syskon. Mamma sydde våra kläder. 

På sommaren fingo man gå barfota, men i 

skogen använde man näverskor. På vintern 

hade vi fina och rejäla läderstövlar. 

Under min uppväxt- och ungdomstid var 

det bara att arbeta och slita ont, men man 

hade det roligt mången gång bland traktens 

ungdom och flickor. Man hade dans och 

lekar, och fest av olika slag i bygden vida 

omkring. 

 

SKOGSARBETARKOJAN 
Skogsarbetarkojan på Skansen är byggd 

efter förebilder från Hälsingland. Liknande 
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kojor användes vid skogsavverkningarna i 

hela norra Sverige under senare delen av 

1800-talet. 

Skogsarbetarkojan har ett enda rum med 

ett enda litet fönster. Mitt i rummet står eld-

pallen; en timrad låda fylld med sand och 

sten. På den brann elden, som gav värme 

och en smula ljus och här lagades också 

maten. För att orka med det tunga arbetet 

åt man mest energirik föda som fläsk, 

kornmjölsgröt, bröd och potatis. 

 

Längs långväggarna finns breda träbritsar 

där skogsarbetarna sov på halm eller 

granris. 

 

Skansens skogsarbetarkoja är byggd för tio 

man, men i regel var kojorna mycket större 

och kunde rymma fyra gånger så många. 

Om arbetet skedde långt hemifrån, kunde 

skogshuggarna bli tvungna att tillbringa 

många veckor i sträck i kojan. För att 

fördriva tiden lekte man lekar och spelade 

musik, kanske med ett munspel.  

JÄRN – BERGSBRUK   
 
Bergslag (bergsrätt) - med det menas att 

det fanns en juridisk lag kring bergsbruket. 

Sedan 500-talet e Kr har man troligen 

kunnat tillverka järn i det som vi idag kallar 

Sverige. På 1300-talet omnämns 

malmgruvor och bergsdrift i ett privilegie 

brev utfärdat av kung Magnus Eriksson 

Olaus Magnus berättar på 1550-talet om 

bergsbruk i Historien om de nordiska 

folken. 

Från medeltiden och fram till 1830-talet 

rostades malmen i rostgropar. Tackjärn 

blåstes i masugnar under hela denna 

period. 

När malmen hade uppfordrats ur gruvan 

slogs den sönder i mindre stycken. 

Ofyndigt berg sorterades bort. Därefter 

transporterades malmen till hyttan.En 

mineral som innehåller mycket metall kallas 

för malm. 

Gruvbrytning och järnframställning har varit 

av stor betydelse för den svenska 

ekonomin. Skogen kopplad till det har varit 

en förutsättning. När man senare slutar 

använd kol så får skogen och trät uppsving 

i andra näringar och övergår till 

pappersindustri. 

Idag är både skog och järn några av 

Sveriges viktigaste exportprodukter. 
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BERGSMANSGÅRDEN  
 
Skansens bergsmansgård är flyttad från 

Västmanland. Västmanland tillhör 

Bergslagen som är ett område i västra 

Sverige där det fanns gott om järnmalm. 

Till det finns det trä och kalk som är 

nödvändigt för att kunna tillverka järn. Och 

vatten som behövs till driften av 

framställningen av järn samt vattenvägar 

som är förutsättningen för transporten av 

järnet ut i världen. 

Bergsmansgården visar hur en förmögen 

bergsman levde på 1700-talet. 

Byggnaderna kommer från Nora bergslag i 

Västmanland. Bergsmannen som bodde 

här hette Michael Hindersson och var gift 

med Maria vad Gent, av Nederländskt 

ursprung.  

Bergsmannen och hans folk var under hela 

året sysselsatta med arbetet vid gruvan, 

hyttan och gården. Malmen bröts 

huvudsakligen under sommaren och 

fraktades på vintern till hyttan där man på 

våren och hösten smälte malmen och 

utvann järnet. På den tid som blev över 

ägnade man sig åt gårdens skötsel. 

Genom sin speciella verksamhet kom 

bergsmännen att bilda en särskild 

samhällsklass. De skiljde sig både 

ekonomiskt och socialt från de vanliga 

bönderna. 

Bergsmännen hade särskilda privilegier. 

Bara bergsmän kunde äga del i hytta 
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