Arbetsblad
8. Sista resan

Arkeologens Dotter
Avsnitt 8 Sista resan
Järnålder, vikingatid och nutid

Viktiga ord och begrepp
strid, härskare, vapen, nornor

Fundera kring och samtala om
1. Vad gör Fridolin med Nims sår? Hur har han lärt sig att göra så?
2. Anfall är bästa försvar, säger Fridolin. Vad menar han med det? Hur förbereder
de sig för anfallet?
3. Hur går de till anfall? Och vad blir resultatet?
4. Hur ser borgen ut?
5. Vem är hövdingen?
6. Vad händer när en person har alla tre halsbanden?
7. Kjettil den mäktige friar till Astrid. Att fria är samma sak som att fråga om
någon vill gifta sig. Hur reagerar Astrid på det?
8. Vad menar Kjettil med att det ska bli roligt med lite kaninjakt?
9. Vad händer i Nornornas skog?
10. Hur går det i striden?
11. Hur firar de i fornborgen? Hur går festen till på gården?
12. Vad drömmer Nim på natten?
13. Hur tar de sig hem?
14. Vad stod det på biten som fattas på runstenen i utgrävningen?
15. Professorn försvinner. Var hamnar han, tror du?

Ta reda på
Hur kan en strid på vikingatiden ha gått till? Vad använde de för vapen och annan
utrustning? Vad använde de för metoder?
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Göra
KARTA ÖVER EN ARKEOLOGISK UTGRÄVNING

1. Välj först en tidsperiod. Välj mellan äldre stenålder, yngre stenålder, bronsålder eller järnålder/vikingatid.
2. Beskriv tiden i både text och bild på kartan/ritningen.
3. Beskriv också vad som finns i de olika delarna av kartan. Hur ser husen ut?
Vad finns det för lämningar av mat, kläder, verktyg och annat? Finns det en
eldplats? Vad finns där? Finns det en plats för religion? Vad finns där? Finns
det en gravplats? Vad ville de ha med sig i graven, tror du?
Så här kan en karta över en utgrävning se ut:
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