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6. Hövdingar och bönder

Arkeologens dotter
Avsnitt 6 Hövdingar och bönder
Bronsålder

Viktiga ord och begrepp
spinna, träl, hierarki, maktcentrering, hällristning, brons, ull, textil, offer

Fundera kring och samtala om
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

När var bronsåldern som de har hamnat i nu?
Beskriv kläderna som Fridolin får låna.
Vad använder de metall till?
Hur spinner de garn av ull?
Hur tillverkar de hjul och vad var de gjorda av?
Fridolin hittar växter som han känner igen. Vilka är det?
Hur ser deras hus ut?
Vad händer med Nim?
Människorna är bekymrade. Varför? Och varför är barnen och kvinnorna
bundna, tror du?
10. Vad drömmer Nim?
11. Vad gör Fridolin när han upptäcker att Nim är borta? Hur går det?
12. Vad betyder gåtan på halsbandet?
13. Berätta om sagan om nornornas halsband.

Ta reda på
1.
2.
3.
4.

Hur levde de på bronsåldern?
Vilka uppfinningar är nya?
Vad är brons?
Vad innebär hierarki och maktcentrering?
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Göra
HANDFLÄTA ET T BAND

Fläta som bilderna visar.
1. Lägg garnet i kors, först ena tåten
mellan tummen och pekfingret och
långfingret och ringfingret. Den andra
tåten hänger du mellan pek- och långfingrarna och låter den hänga ned
över handen.
2. Ta först tåten mellan pek- och långfingret från baksidan av handen och
för den runt pekfingret, så att båda
ändarna hänger ned över handen. Ta
sedan tåten från tummen-pekfingret
och lägg den mellan ringfingret och
lillfingret.
3. Ta den tåt som hängde ned över
handen, när du la den i kors, och lägg
den mellan pek- och långfingret. Till
sist tar du tåten mellan lång- och
ringfingret och trä den under tåten
som du lade runt pekfingret. Den ska
nu hänga ned mellan pekfingret och
tummen.
4. Ta loss från handen och dra försiktigt
ihop öglorna. Lägg korset över handen med tåtarna mellan fingrarna
som i punkt 1 och fortsätt på samma
sätt.
5. Om du vill få en rund fläta så fortsätter
du på samma hand. Om du vill få en
fyrkantig fläta växlar du mellan höger
och vänster. Den runda kommer att
se ut som en spiral om du flätar med
två färger. Den kantiga kommer att
vara långrandig om du flätar med två
färger.
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