
Nøglespørgsmål 

 

1.Byggeri og bolig 

1. Hvilke faktorer skal der være til stede, for at man kan bygge et jernalderhus og bo 
i det? 

2. Hvilke byggematerialer brugte man? 
3. Hvad brugte man huse til? 
4. Hvor stod husene? 
5. Hvor store var de? 
6. Hvor høje var de? 
7. Hvor mange huse var der i landsbyen? 
8. Var der dyr i husene? 
9. Hvor sov man? 
10. Hvordan holdt man varmen om vinteren? 
11. Var der lys i husene? 
 

2.Krige osv. 

1. Hvorfra eller hvordan fik smeden jern? 
2. Hvilke redskaber kunne jernet bruges til? 
3. Hvilke våben kunne smeden lave? 
4. Hvor havde smeden sin viden og kunnen fra? 
5. Hvorfor lå smedens hus lidt væk fra de andre huse i landsbyen? 
6. Hvorfor dyrkede smeden ikke jorden som de andre bønder? 
7. Hvor fik de trækul fra? 
8. Hvordan sleb man økser og knive? 
 
 

3.Barn i Jernalderen 

1. Hvilket arbejde havde drenge og piger? 
2. Hvad skulle man lære? 
3. Hvor gik man i skole? 
4. Var der drenge- og pigelege? 
5. Hvad legede man med? 
6. Hvor legede man henne? 
7. Hvad lavede man om aftenen? 
8. Hvornår skulle man i seng? 
9. Hvornår blev man voksen? 



 

4.Tro og gudeverden 
1. Hvilken betydning havde guderne/ånderne i hverdagen? 
2. Hvad ofrede man? 
3. Var der et hus (kirke) hvor man dyrkede guderne? 
4. Måtte man se gudinden Herta? 
5. Hvor boede guderne? 
6. Hvor boede ånderne? 
7. Dyrkede man tyreguden? 
8. Hvordan opfattede/forklarede man naturfænomener? (Sol- og måneformørkelser, 

månefaser, regnbuer, tidevand, nordlys, planeternes vandringer, tordenvejr….) 
 

5.Husdyr og afgrøder 

1: Landsbyens marker 
a) hvordan forberedte man jorden om foråret? 
b) hvordan såede man? 
c) hvordan høstede man? 
d) brugte man gødning? 
 
2: Landsbyens dyrehold 
a) hvilke produkter(ting) fik man fra koen? 
b)       ---”””---                 fåret? 
c)       ---””” ---        hestene? 
d) havde man høns, gæs, ænder geder, katte og hunde? Andre dyr?. 
 
 

6.Husholdning og mad 

1. Hvad spiste man? 
2. Hvilken forskel var der på festmad og hverdagsmad? 
3. Hvordan kan vi vide, hvad man levede af? 
4. Hvilke råstoffer fik man fra landbruget til madlavningen? 
5. Hvad kunne man samle i naturen? 
6. Hvordan blev maden tilberedt? 
7. Hvilke retter kunne man lave? 
8. Hvilke jernalderretter spises også i dag? 
9. Hvilke redskaber brugte man til madlavningen? 
10. Hvilke redskaber brugte man til at spise med?  
11. Hvordan kunne maden gemmes uden at blive ”for gammel”? 
 



 

7.Tøj 

1. Hvordan gik mænd, kvinder og børn klædt? 
2. Hvad var tøjet lavet af? 
3. Hvordan blev tøjet vævet? 
4. Hvordan farvede man tøjet? 
5. Hvilke planter kunne bruges? 
6. Hvilke farver gav de forskellige planter? 
7. Hvordan pyntede man tøjet? 
8. Hvordan kunne man se forskel på rig og fattig? 
9. Hvordan holdt man fødderne varme? 
10. Hvordan var forskellen på sommer- og vintertøj? 
11. Hvordan var deres frisurer? 
12. Havde mændene skæg? 
 
 

8.Pottemager 

1. Hvor meget keramik have man i huset? 
2. Gik det tit i stykker?  
3. Hvor længe holdt det mon? 
4. Hvor mange forskellige slags keramik havde man i den almindelige husholdning? 
5. Brugte man keramik andre steder end i husholdningen? 
6. Var det både piger og drenge, der var med til at lave keramik? 
 
 
 

9.Personlig ejendom 

1. Hvilke personlige ting havde en mand og en kvinde, en dreng og en pige? 
2. Hvordan opbevarede man sine personlige ting? 
3. Hvad gjorde man  ud af den personlige hygiejne? 
4. Hvilken betydning havde amuletter og tordensten? 
5. Hvordan blev de døde begravet? 
6. Hvilke personlige ejendele fik de med? 
 
 


