
UTVECKLING UNDER STENÅLDERN 
 

PALEOLITIKUM eller äldre stenåldern inleddes för omkring 2,5 miljoner år sedan, med de 

äldsta bevisen för redskapstillverkning, och varade till omkring år 10 000 f.Kr., den senaste 

istidens slut.  

 

MESOLITIKUM eller mellanstenåldern/jägarstenåldern används främst om utvecklingen i 

norra Europa. Mesolitikum sträcker sig mellan ca 10 000 f.Kr. och 4000 f.Kr. En värmeperiod 

vid den senaste istidens slut leder till att den paleolitiska megafaunan försvinner och de 

senpaleolitiska jägarna tvingas övergå till jakt av småvilt och fiske. De nya livsförhållandena 

leder till nya teknologiska innovationer och mikroliterna gör sitt insteg i redskapsinventariet, 

dessa fästs i ben- eller hornskaft. 

 

NEOLITIKUM eller den yngre stenåldern/bondestenåldern påbörjas för cirka 10 000 år sedan. 

Under denna period utvecklas jordbruk och boskapsskötsel. Människan blev också i ökad grad 

bofast. Befolkningen ökade och nya redskap utvecklades.  

 

NEOLITISKA REVOLUTIONEN: Den neolitiska revolutionen (jordbruksrevolutionen) är 

ett begrepp för omstruktureringen från jägar- och samlarsamhället till ett samhälle där 

människorna i huvudsak försörjer sig genom jordbruk och djurhållning ”Övergången från en 

föduppsökande ekonomi till en födoprocerande ekonomi” 

 

TEORI: För omkring 12 000 år sedan blev det ont om vatten. Nomadiska folk tvingades då att 

utveckla nya metoder att skaffa sig mat. Klimatförändringarna gjorde att människorna blev 

tvungna att arbeta hårdare och förflytta sig längre sträckor i sökandet efter mat. Under en tid av 

flera tusen år anpassade sig de nomadiska folken till den förändrade omgivningen. Jägare-

samlare började stanna där de hade tillförlitlig tillgång till vatten och föra dit frön från växter, 

så att växterna växte upp nära bostaden. De jordbrukande samhällena kom att medföra en annan 

social organisation - ofta en mer utpräglad hierarkisk skiktning. 

 

 

Jordbruksrevolutionen - vad förde en mer permanent bosättning med sig? 
 

• Fast jordbruk med möjlighet att expandera 

• Domesticering av djur 

• Trygghet 

• Teknisk utveckling 

• Handel  
 

…men också 
 

• Ökad befolkningstäthet 

• Socialt skiktade samhällen (hierarkier) 

• Kvinnans ställning försvagas 

• Sjukdomar och svält 

• Aggression och erövring 

 


