
Brons 2 Människor och vardagsliv – lektionsplanering

Innan filmen
Det är ungefär 4000 år sedan bronsåldern började. Det som idag är Sverige såg helt annorlunda ut då.  Där 
vi nu ser åker och äng fanns vatten. Utgrävningar kan berätta om hur människor levde. Undersökningar av 
skelett kan även visa hur länge man levde och var man bodde. 

I södra Sverige levde man främst av jordbruk och boskapsskötsel – medan jakt och fiske var mer vanligt 
i norr. Får, getter och nötboskap var de vanligaste husdjuren, men också grisar, hästar och hundar fanns.

Man började väva kläder, men samtidigt användes skinn. Från utgrävda gravar kan vi se att bronsåldersmän-
niskan var lite fåfäng med smycken och andra prydnadsföremål

Klimatet var milt och varmt, i alla fall under den äldre bronsåldern, för att senare bli lite kallare och regni-
gare. Det odlades spannmål som korn och vete.

Under bronsåldern var man bofast – husen blev större och byar började växa fram.

Kortfrågor
1. Vad var husen byggda av?
2. Varför var husen brandfarliga?
3. Tror du att bostäderna var rökiga?
4. Hur tror du husen var på vintrarna? Varma? 
5. Berätta lite om hur familjerna bodde. Flera generationer? Djuren?
6. Hur kan man se vad människor levt av för mat?
7. Hur klädde sig bronsåldersmänniskan?
8. Vilka material använde man och vilken teknisk uppfinning använde man för att göra kläder?
9. Skulle man kunna se skillnad på en människa från idag – och en människa som levde för 3000-4000 år 
sedan?
10. Hur mådde bronsåldersmänniskorna rent kroppsligt? Kan man se att de inte levt ett liv i TV-soffan? 

Se film
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Diskussionsfrågor:
Tror du att det var skillnad på människor? På vilket sätt kan vi se det?

Hur användes bronset? Var det något alla hade tillgång till? Varför inte?

Tror du att bronsåldersmänniskan levde ett ”bra” liv? Vad talar för det? Vad talar emot det?

Om det fanns en tidsmaskin och du fick åka tillbaka till bronsåldern – vad tror du att du skulle gilla?
Vad skulle du sakna mest?

Kreativa uppgifter.
Skapa en docka av en träbit – och klä den som du tror bronsåldersmänniskan klädde sig. Använd fantasin 
för att skapa smycken eller vapen.

Låtsas att du jobbar på en gård under bronsåldern. Vad krävs det för arbetsuppgifter för att skaffa mat? För 
att tillaga maten? Vatten? Kärl? Skriv hur du tror en arbetsdag såg ut? Välj vem du vill vara i en familj. Skriv 
en berättelse på en A4 sida.

Bygg en bronsåldersby av papper eller annat material. Gör pappershus, dockor och djurmodeller.
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