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1. Nilen
Text A
Egypten är ett varmt land där det nästan aldrig
regnar. Trots det kunde människor leva av jordbruk
där för 6000 år sedan. Hur var det möjligt? Varje
år inföll en lång regnperiod i det tropiska området
vid Nilens källa. Det gjorde att floden svällde så
mycket att den svämmade över flodbädden och
på det sättet spreds vatten och näringsrikt slam
i området. Människorna lärde sig att dra nytta av
Nilen genom att bygga kanaler och dammar. De
använde också särskilda lyftredskap så att de
kunde bära vatten till fälten som låg högre upp.

Arbetet på fälten var hårt, men skördarna var goda.
Med nya metoder att förvara skörden kunde människorna också undvika hungersnöd om det blev
missväxt. De som visste hur man gjorde för att beräkna översvämningarna och mäta jordbruksfälten
fick stor respekt och vann inflytande i byarna. Så
småningom ledde välståndet till att städer började växa fram under furstarnas och hövdingarnas
styre. Omkring 3000 f.Kr. enades Nedre och Övre
Egypten till ett land under faraos styre.

Uppgift A
1. L eta upp Egypten på en världskarta eller en karta över Afrika. Kalkera kartan och
måla landet.
2. Sätt ut de här städerna på din karta över Egypten: Alexandria, Kairo, Luxor och
Assuan.
3. Slå upp staden Alexandria i en uppslagsbok eller använd internet. Hur fick staden
sitt namn?
4. A
 nvänd en uppslagsbok och ta reda på mer om dagens Egypten. Rita en tabell som
visar: storlek, befolkning, politik, naturresurser, jordbruksprodukter, turism o.s.v.
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2. Karta över faraonernas Egypten
Uppgift B
1. Klipp

ut bilderna och klistra in dem på rätt plats på kartan.
2. M
 åla kartan. Använd blått för vatten, grönt för jordbruksmark, gult för öken och
ljusbrunt för bebyggelse.
3. Ta reda på mer om några byggnader och visa informationen i en lista med nyckelord.
MEDITERRANEAN SEA
Rosetta
Alexandria

Pyramiderna i Giza
Bubastis
Bittersjöarna

Nildeltat
Kairo

Giza

Memfis
Dahshur
el-Lisht
Maidum

Sakkara

Medinet el-Fajum

Sinai

Hypostylhallen i templet i Karnak

Hawara

Ramses II:s klipptempel
i Abu Simbel

Beni
Hasan

Farao
Tutankhamuns mask
från Konungarnas
dal i västra Thebe

Amarna
Asyut

Abydos

Dendera

Västra Thebe/
Konungarnas dal

Karnak

Statyett av
Akhenaton
och Nefertiti
från

Luxor (Thebe)

Kawm Umbu
Assuan/Elefantine

0

100 km

Abu Simbel

Nubien

Drottning Hatschepsuts tempel
i västra Thebe

Horustemplet i Idfu
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3. Herodotos förvåning
över Egyptens underverk

© Cornelsen Verlag, Berlin

Text B
Den grekiska resenären som
fängslades av Egypten
Den grekiska historikern Herodotos (ca 484 – 425
f.Kr.) föddes i staden Halikarnassos i Mindre Asien. Han gjorde långa resor och lärde känna Mesopotamien, Svarta havets östkust, Sicilien och delar
av Afrika. Herodotos var en nyfiken iakttagare och
lyssnade noga, ibland kanske för godtroget, på
allt som lokalbefolkningen berättade. Han skrev
en bok, Herodotos historia, som anses vara den
första betydande
historieboken som
har skrivits. Det är
den boken som har
gjort honom känd
som ”Historiens
fader”. Omkring 450
f.Kr. reste Herodotos
genom Egypten och
mycket av det han
såg och hörde fyllde
honom med stor
förvåning.
Herodotos

Om landets geografi
”Uppenbarligen […] är Egyptens områden […] land
som floden har skänkt […]. Inåt landet ända till
Heliopolis är Egypten ett vidsträckt land, alldeles
platt och blött och sumpigt […]. Ovanför Heliopolis
är Egypten ett smalt land, eftersom landets ena
sida avgränsas av Arabiens berg, som sträcker sig
från norr till söder hela vägen söderut till det hav
som kallas Röda havet. I Arabiens berg finns stenbrotten där man bröt sten för att bygga pyramiderna i Memfis […]. Mot Libyen avgränsas Egypten

av en annan klippig bergskedja där pyramiderna
finns, den är helt täckt av sand och sträcker sig i
samma riktning söderut som de arabiska bergen
[…]. Från Heliopolis till Thebe tar det nio dagar att
resa flodvägen [...]”
Om jordbruket
”Nuförtiden finns det självklart ingen, vare sig i
resten av Egypten eller i hela världen, som kan
leva av jorden med så liten möda. De behöver inte
bruka jorden med plog eller hacka, eller utföra annat arbete som andra måste för att få sina skördar.
Floden stiger av sig själv, bevattnar fälten och
sjunker sedan. Efter det sår var man sitt fält och
skickar dit sina svin för att trampa ner utsädet. Så
väntar han på skörden, låter svinen tröska skörden
och samlar sedan in den.”
Om Nilen
”Jag kunde inte få reda på något om flodens beskaffenhet, vare sig från prästerna eller från någon
annan. Men jag var angelägen om att de skulle
berätta för mig varför Nilen når fram med ett högre
vattenstånd under hundra dagar från sommarsolståndet, och varför den när det antalet dagar har
gått, sjunker till en minskande ström så att flodens
vatten är lågt hela vintern fram till nästa sommarsolstånd.” Jag kunde inte få fram information om
detta från någon egyptier […].”
Om seder och bruk
”Bland dem är det kvinnorna som köper och säljer,
och männen stannar hemma och väver […]. Männen bär sina bördor på huvudet och kvinnorna bär
dem över skuldrorna. Kvinnorna låter sitt vatten
stående, männen sitter ner. De tömmer tarmen
inomhus och äter utomhus på gatorna […] Ingen
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3. Herodotos förvåning över Egyptens underverk
kvinna tjänar någon gud eller gudinna […]. På alla
andra platser bär gudarnas präster långt hår, i
Egypten rakar de sitt huvud. Hos alla andra folk
är seden när man sörjer sina döda att de som står
den döde närmast rakar sitt huvud. Egyptierna
rakar sig vid andra tillfällen, men efter ett dödsfall

låter de håret och skägget växa. Egyptierna är det
enda folket som har djuren i sina bostäder […].
Grekerna skriver och räknar från vänster till höger,
egyptierna gör tvärtom […].”

Uppgift C
1. Läs Herodotos skildring (text B).
2. Skriv en dialog mellan en egyptisk man och Herodotos.
Egyptiern berättar om sitt land för Herodotos, som i sin tur berättar om sitt hemland Grekland (använd den här texten, en kartbok,
dina läroböcker i historia eller en uppslagsbok).
3. Följ Nilens lopp i en kartbok. (Vilka länder rinner den igenom, var
har Blå Nilen och Vita Nilen sina källor?) Du kanske kan besvara
några av frågorna som Herodotos inte fick svar på!
4. Gå runt på utställningen och se om du kan hitta föremål som föreställer djur och växter. Ta reda på vilken religiös betydelse vissa av
djuren och växterna hade för de gamla egyptierna.
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4. Egyptiska årstider
Uppgift D
1. L äs text C och förklara med hjälp av din lärobok i historia eller ett
uppslagsverk varför egyptierna uppskattade Nilens årliga översvämningar.
2. Skriv upp rubrikerna ”Sådd”, ”Skörd” och ”Översvämning” i rätt
ordning på bilden som visar årstiderna.
3. B
 eskriv vilka arbetsuppgifter bönderna måste utföra varje årstid.
4. I text C ser du Nilens vattenstånd under olika tider på året. Gör
ett stapeldiagram för vattennivåerna och färglägg årstiderna med
olika färger.

Nilens vattennivåer för 4000 år sedan:

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni

1,8 m
1,4 m
1,1 m
1,0 m
0,8 m
2,1 m

Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

4,0 m
5,9 m
7,9 m
7,9 m
5,1 m
3,0 m

Text C
Nilens översvämning:
festligheter i Egypten
Giza den 15 juni i farao Cheops 12 regeringsår.
”Som varje år har befolkningen i Giza högtidlig
hållit inledningen av Nilens översvämning. Många
fält står redan under vatten och är täckta med
flodens fruktbara slam. Experterna varnar för att
vattennivån kommer att stiga till 8 meter över
det normala fram till oktober. Det bådar för rika
skördar, men det är ännu långt dit. Först kommer vattnet att förvandla vårt land till en väldig
sjö under tre månader. Det är då bönderna kan
arbeta på vår store faraos byggnadsverk. Därefter
börjar skörden. Men vi måste vänta på skörden till
februari nästa år.”
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4. Egyptian seasons

15 oktober – 15 februari

15 februari – 15 juni

© project map Egypt, Dieter Potente, Cornelsen Verlag Berlin 2002

15 juni – 15 oktober

Materialet framtaget av Facts & Files Historisches Forschungsinstitut Berlin, www.factsandfiles.com för TUTANKHAMUN – GRAVEN OCH SKATTERNA, © 2008
Research: Susanne Martinssen-von Falck, M.A. och dr Wolfgang

8
G R AV E N O C H S K AT T E R N A

5. Vi gör en modell av Nilen
Det här behöver du för att göra en modell av Nilen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

En skiva som underlag (ca 1 m x 0,50 m)
Pappkartong
Papper
Pennor, vattenfärg och penslar
Gips, sand och modellgräs
Spatel, blandningsskål för gipset och
en liten kniv
Plastilina, modellera eller trä
Klister
Lite ståltråd
Sax

Dela in gruppen i två arbetslag. Lag A ska bygga
modellen av Nilen och lag B ska göra flodbankarna
på båda sidor om floden.

Text D
Vatten rinner inte uppåt
Egyptierna använde en särskild anordning som
kallas shaduf för att få vatten till kanalerna som
fanns högre upp eller direkt till fälten. Den bestod
av en trästör som var fäst vid en enkel ställning. På
ena sidan fanns det en vattenspann av läder och
på den andra satt en sten eller lerklump. Bonden
drog ner spannen till floden och fyllde den med
vatten. Stenens vikt drog tillbaka spannen tillbaka
till kanalen eller fältet, där bonden kunde tömma
den. Man kan fortfarande se sådana anordningar i
delar av Egypten.

Uppgift E
Uppgift för lag A
Kalkera kartan och rita in Nilen fram till Medelhavets kust med en
penna.
– Måla floderna och havet med blå vattenfärg.
– Blanda gipset och modellera fram landskapet (öken, berg).
– L ägg på klister på jordbruksmarken längs flodens stränder och
täck klistret med modellgräs.
–G
 ör modeller av pyramider, hus, palmer o.s.v. av Plastilina,
modellera, trä eller annat lämpligt material. Klistra sedan fast
dem på rätt ställe i landskapsmodellen.
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5. Vi gör en modell av Nilen

Pyramiderna i Giza, ca 2500 f.Kr.

En tempelingång (pylon)

Husmodell

Obelisk

Papyrusplanta

Bönder som använder en shaduf (anordning för att bära vatten)
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5. Vi gör en modell av Nilen

Uppgift för lag B
Nilens vänstra och högra sida
1. A
 nvänd modellen som lag A har byggt och dekorera den med bilderna som finns i det här övningsmaterialet.
2. M
 åla bilderna och klipp av dem vid den understa linjen, så att
de kan stå upp (gör flera kopior av vissa av bilderna som t.ex.
träd eller djur). Limma bilderna på pappkartong innan du klipper
ut dem så blir de stadigare.
3. H
 itta ställen där bilderna passar in och klistra fast dem i
landskapet.

Förberedelser före slakt

Fågeljakt bland papyrusvass

En fiskfälla öppnas
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5. Vi gör en modell av Nilen

Arbete på fälten (bönder skär och samlar korn, plöjning)

Arbete med en shaduf

Tamarisk

Sykomor

Pojkar som brottas

Kvinna som bär fram offergåvor
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Flicka som leker med boll
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5. Vi gör en modell av Nilen

Orm

Palm

Oxar drar ett stenblock till ett tempelbygge

Papyrus

Krokodil

Gäss
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Ibis
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5. Vi gör en modell av Nilen

Båtbygge vid floden
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Segelbåt
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5. Vi gör en modell av Nilen

Uppgift för båda lagen
Skriv ett radioreportage om er modell av Nilen och spela in det. Om
ni inte kan spela in rapporten visar ni upp er modell och guidar resten av skolan. Arbeta tillsammans i gruppen för att skriva texten till
dem som ska vara guider.
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