
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgaver til historien: Sådan gør du 

Før du laver opgaverne, skal du ha’ hørt historien, der hører til spørgsmålene. Du 
finder alle historierne på golittle.dk/opgaver.


Har du gjort det? Godt! Så læs videre..!


Når du har lyttet til historien, skal du svare på spørgsmålene på næste side.


Har du en printer: 

1. Print opgavearket ud.


2. Begynd med spørgsmål 1 og find det svar, du tror, er det rigtige.


3. Skriv bogstavet, der står ud for svaret, på plads nummer 1 i boksen til kodordet.


4. Fortsæt på samme måde med resten af spørgsmålene.


Har du IKKE en printer: 
 
1. Find et stykke papir og en blyant og scroll videre til spørgsmålsarket på næste 
side eller find spørgsmålene på hjemmesiden. 
 
2. Begynd med spørgsmål 1 og find det svar, du tror, er det rigtige. 
 
3. Skriv bogstavet, der står ud for svaret, som det første på dit papir. 
 
4. Fortsæt på samme måde med resten af spørgsmålene.


Derefter: 

Har du skrevet de rigtige bogstaver, får du kodeordet!


Hvis du har tid og lyst, kan du herefter lave ekstraopgaverne på spørgsmålsarket.


Rigtig god fornøjelse! 






1. Hvad laver en arkæolog? 6. Ertebøllekulturen blev opkaldt efter - 
ja, hvad blev den opkaldt efter?

O: Dyrker æbler på en æbleplantage Æ: Byen, der lå tæt på det sted, hvor 
køkkenmøddingen blev fundet

S: Opfinder ny medicin R: Et flot naturområde tæt på

K: Finder gamle ting i jorden N: Ham, der fandt køkkenmøddingen

2. Hvor ligger Limfjorden? 7. Stenalderfolket sejlede ud for at fiske 
i.. ja, hvad?

Y: I den nordlige del af Jylland B: Tømmerflåder

A: I den midterste del af Jylland G: Udhulede træstammer

N: I den sydlige del af Jylland F: Joller

3. Hvor gammel er den kæmpestore 
køkkenmødding?

8. Udover fisk fra havet - hvad levede 
kystjægerne så af?

I: Ca. 5.000 år gammel O: Suppe, brød - og måske lidt frugter

S: Ca. 7.000 år gammel U: Grød, ris - og måske lidt grøntsager

M: Ca. 9.000 år gammel E: Nødder, bær - og måske en kronhjort

4. Hvad bestod den store 
køkkenmødding mest af?

9. På Stenaldercenter Ertebølle er der et 
oplevelseslandskab - hvor stort er det?

D: Bananskræller P: 15.000 m2

P: Rådne tomater R: 25.000 m2

T: Skaller C: 35.000 m2

5. Udover måltidsrester, hvad fandt man 
så også i køkkenmøddingen?

10. Den gamle køkkenmødding er i dag 
så særlig, at den er.. hvad?

J: Keramik og våben E: Fredet og skal blive liggende

K: Gryder og pander I: Gravet ned i jorden igen

T: Kniv og gaffel O: Flyttet på museum

KODEORD:

EKSTRAOPGAVER: 
1. På bagsiden af papiret: Tegn en kystjæger, som du forestiller dig, de så ud.

2. Tæl til 70 og tag tid på det - få derefter din mor eller far til at hjælpe dig med at gange tiden 

med 100: Så får du, hvor lang tid det vil tage dig at tælle til køkkenmøddingens alder!

3. Find den ting på dit værelse, du ville frede - hvis du kun måtte vælge én ting altså!


OPGAVER TIL: STENALDERCENTER ERTEBØLLE 
Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
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