
De första bönderna 

   

För 6 000 år sedan började människorna 

odla säd i Sverige. 
 

De lärde sig att odla vete och korn i små 

gläntor i skogen. 
 

Först röjde männen bort buskar och träd 

som de tände eld på. Det kallas att svedja. 

Sedan hackade de i jorden och sådde frön. 
 

Kvinnorna malde säd på stora malstenar. 

Av mjöl och vatten kokade de välling och  

gröt. De bakade också bröd av mjölet. 
 

Bönderna bodde på samma plats hela året. 

De byggde större hus och fick många barn. 
 

På gården fanns flera olika husdjur. 

Där fanns kor, får, getter och grisar. 

Familjen fick kött och mjölk från husdjuren. 
 

Barn och hundar vaktade husdjuren när de  

betade i skogen. 

       

 
 

Dra streck till rätt svar. 
 

 

 

De två första sädesslagen i Sverige  var        kött och mjölk. 

 
På gården fanns flera olika husdjur som               vete och korn. 
 
                  Från husdjuren fick familjen       välling och gröt. 
 
         Av mjöl och vatten kokade man          kor, får, getter och grisar. 
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För 6 000 år sedan började man odla  

vete och korn i Sverige. 

Kvinnorna malde säd till mjöl på stora malstenar. 

Sädeskornen förvarades  

i en lerkruka. 



långhus 

Livet i byn 

   

I början av järnåldern var vädret kallt. 

Människorna bodde i stora långhus  

med flera rum. 
 

I mitten av långhuset fanns eldstaden  

och längs väggarna fanns långa träbänkar  

att sova i. I ena änden av huset låg stallet. 
 

Husen byggdes nära varandra i en by.  

Runt omkring byn fanns åkrar. 
 

Männen odlade och skördade tillsammans.  

De arbetade i byns smedjor och snickarbodar. 
 

Kvinnorna spann, vävde och sydde varma kläder. 
 

Några familjer hade trälar eller slavar som  

hjälpte till med arbetet. 
 

Det fanns nya husdjur som katter, höns  

och hästar i byn. Det var barnens arbete  

att vakta och mata djuren. 

       
 

Skriv in rätt svar. Välj bland orden i rutan. 

 

 
 

 
Under järnåldern byggdes stora                        .  
 
I ena änden av huset låg                        . 
 
Husen byggdes nära varandra i en              . 
 
                        var ett bra riddjur. 
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Under järnåldern byggdes stora långhus. 

Ett långhus kunde vara 30 meter långt. 

Hästen var ett bra riddjur. 

Katten kom till Sverige  

under järnåldern. 

 långhus          hästen         by        stallet  


