Opgave 4 - Hvad har vi lært?
Læringsmål
Som en afsluttende opgave får eleverne lov til at teste deres viden omkring bondestenalderen i løbet af de
tre andre opgaver. Eleverne testes gennem en quiz med 14 spørgsmål, der skal give eleverne en
opsummering af forløbet.

Beskrivelse
Opgaven indeholder 14 spørgsmål som opsummerer og tester elevernes hukommelse til, hvad det er de
har lært ved disse opgaver og hvad det er som de har fået ud af at arbejde med opgaverne.

Tid
½-1 time.

Materialeliste


Arket med 14 spørgsmål.



Løsningen til læreren – se side 2!

Til læreren

Løsning til: Hvad har vi lært?
1) Hvilken stor ændring skete der i slutningen af Ertebøllekulturen?
a.
b.
c.

Man blev jæger-samler
Man blev bønder
Man blev fisker.

2) Hvad blev stendysserne brugt til?
a.
b.
c.

Huse til de døde
Et opholdsted for stenalderfolket i dårligt vejr
Huse til at bo i.

3) Hvordan tætnede man stendysserne i bondestenalderen?
a. Med lerjord
b. Med flade sted – kaldet tørmur
c. Med græstørv.
4) Hvor satte man dækstenen?
a.
b.
c.

Ved dyssens indgang
Ved dyssens ende
På toppen af dyssen.

5) Hvad blev randstenen brugt til?
a.
b.
c.

Udsmykning
Omkransning af jordhøjen samt til ofring af lerkar
Den sørgede for, at jordhøjen ikke faldt sammen.

6) Hvilke gravgaver ofrede stenalderfolket til sine døde?
a. Ravperler, lerkar og flintredskaber
b. Ravperler, mennesker og fugle
c. Den døde fik ingen offergaver.

7) Hvornår er Vedsted-dysserne fra?
a. 3500 f.Kr.
b. 2500 f.Kr.
c. 1500 f.Kr.

8) Hvordan kan man se det er et tragtbæger?
a.
b.
c.

Det har en tragtformet hals og en krop uden mønstre på
Har en tragtformet hals og lodrette ridser på kroppen
Har en stor rund åbning med vandrette ridser på kroppen.

9) Hvornår skiftede man fra at bruge stendysser til at bruge jættestuer?
a.
b.
c.

3500 f.Kr.
3300 f.Kr.
3000 f.Kr.

10) Hvad er forskel på stendysser og jættestuer?
a. Jættestuer brugte man også til opbevaring af mad
b. Jættestuer blev kun brugt som gravkammer
c. Jættestuer blev også anvendt til ceremonier.

11) Hvad ofrede man til de døde i jættestuetiden?
a.
b.
c.

Muslingeskaller og sneglehuse
Lerkar fyldt op med mad
Mejsler, flintøkser og ravperler.

12) I hvilken retning lagde man hovedet på de døde i
enkelgravskulturen?
a. Mandens hoved lå mod vest og kvindens mod øst
b. Mandens hoved lå mod øst og kvindens mod vest
c. Mandens hoved lå mod syd og kvindens mod nord.
13) Hvordan genbrugte man gravsteder i enkeltgravskulturen?
a.
b.
c.

Man byggede en ny høj ovenpå den gamle, så man ikke
forstyrrede den døde
Man fjernede det gamle lig og genbrugte den dødes kiste
Man begravede den døde direkte oven på en tidligere døds
kiste

14) Hvordan begravede man de døde i dolktid?
a. På siden med benene trukket op under sig
b. På maven
c. På ryggen.

