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De første menneskene i Norge 
bodde ved kysten.

De levde av det de fant i naturen. 
De plukket sopp, bær og nøtter, 
og de jaktet og fisket.

Det meste av som er funnet av spor 
etter dem, er av stein.
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Steinaldermenneskene var flinke 
med spyd og pil og bue. De kunne 
drepe dyr på lang avstand.

De jaktet både fra båt og på land. 
Noen ganger fanget de reinsdyr 
ved å jage dem utfor stup.

4



f

Båtene var laget av skinn eller stokker.
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For å kunne steke eller koke mat 
trengte de ild. Det gikk an å lage 
ild ved å gni to tørre trestykker mot 
hverandre. Man kunne også bruke 
flint for å lage ild.
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Flint er en veldig hard stein.

Noe av maten ble laget i kokegrop.
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I steinalderen hugde de inn bilder 
av mennesker og dyr i stein.
Det kaller vi helleristningen

Det kan godt være at de laget 
helleristninger av dyr for å få bedre 
jaktlykke. Eller kanskje det var for å 
vise hva de hadde drept?
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Det er funnet flere helleristninger fra steinalderen i Norge



Menneskene bodde ikke et 
fast sted. De flyttet dit det var 
lettest å finne mat, og der det 
var best å bo for årstiden.
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Mange bodde i telt eller huler.

11



Barna lærte tidlig å jakte og finne 
mat. De lærte hvilke planter de 
kunne spise, og hvordan de kunne 
lage redskaper, våpen og klær.
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Barna fant mye mat i naturen.
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Barna hadde tid til å leke også. 
De laget leker av ting de fant 
i naturen.

Gjør du også det noen ganger?
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Om kvelden samlet familien seg 
rundt bålet, og kanskje fortalte 
de historier. Vi vet ikke hvordan 
språket deres var.
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BOKBUSSEN BLÅ inneholder 
30 morsomme, engasjerende 
og spennende bøker - noe for 
enhver smak.

BOKBUSSEN BLÅ gir leseopplæring 
og leseglede!

For omtrent 11 000 år siden 
kom de første menneskene til 
Norge. Da begynte steinalderen.
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