
RUNRIKET

anhörig
person som man är nära släkt med

arkeolog
person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan

avsluta
göra så att något blir klart

ben
hård del av skelettet hos människor och djur

bevara
göra så att något finns kvar

bokstäver
tecken som man skriver med

bonde
en person som odlar t.ex. växter och föder upp djur för att sedan kunna sälja maten

bro
en väg som man bygger över t.ex. vatten

bön
en stund när man vänder sig till Gud och talar till honom

datera
skriva datum på  något

dekoration
något som bara ska se fint ut men inte användas

drama
en spännande händelse

entré
den del av en byggnad där  man går in och ut

familj
föräldrar och barn som bor tillsammans



form
hur något ser ut

forntiden
en tid för mycket länge sedan

fornlämning
rester av byggnader och gravar från forntiden

framkomlig
(om väg) som man kan gå eller åka på

färg
något som man kan måla med

föregångare
en person som haft t.ex. ett arbete före någon annan

gemensam
som flera personer har tillsammans eller delar på

generation
alla människor som är ungefär lika gamla

glimt
något som man ser bara en kort stund

grav
en plats i marken där man har lagt en död person

gravsätta
lägga en död person i en grav

gripande
som väcker starka känslor och t.ex. gör att man tycker synd om någon

gård
ett ställe på landet där en bonde har hus, åkrar och djur

hage
en äng med staket runt där t.ex. hästar eller kor betar gräs

hantverkare
en person som arbetar med enkla verktyg



historia
vetenskapen om hur människorna hade det förr i tiden

häll
en slät klippa

i bruk
något som f.n. används

inkörsport
en början på något som kan bli mycket allvarligare eller större

inskription
en text som huggits eller ristats in, t.ex. i en sten

kloster
en byggnad där munkar eller nunnor lever

konstnärlig
som har att göra med konst

kors
en symbol för kristendomen som finns t.ex. på gravstenar

kyrka
en byggnad där man har kristna ceremonier

latin
ett språk som användes i romarriket fram till ungefär år 300 efter Kristus

landskap
ett område med en viss typ av natur

ledare
någon som leder och bestämmer över en grupp

medeltiden
tiden  omkring år 400-1500 i Europa och i Norden omkring 1000-1500

metall
ett grundämne som leder elektricitet och värme mycket bra



minne
något som man kommer ihåg

mission
när man sprider en religion

mura
sätta ihop t. ex. stenar till en mur eller ett hus

omskrivna
som man skriver eller har skrivit om

passera
gå eller åka förbi

pigment
färgämne i huden som gör att den inte är vit

pussel
spel med små bitar som man ska lägga så att de passar ihop och blir en stor bild

restaurera
laga något så att det ser ut som det gjorde från början

runinskrifter
bokstäver som Vikingarna använde för ungerfär tusen år sedan som huggits eller ristats in, 
t.ex. i en sten

runor
en typ av bokstäver som vikingarna använde för ungefär tusen år sedan

samhälle
människor som lever tillsammans med gemensamma regler och gemensam kultur, t.ex. i  ett 
land

samhällsordning
sättet som ett samhälle är organiserat på

skikt
grupp av människor som hade något gemensamt, t.ex. socialgrupp eller ålder

sten
en bit hårt berg



stenristare
någon som gör märken eller skriver något i sten

svår
som man inte klarar av utan att anstränga sig

söder
den del av ett område som ligger åt samma håll som sydpolen

tak
översta delen på ett hus eller ett rum

trakten
ett stort områden, t.ex. på landet

undersöka
studera något noga för att få veta något

uppföra
bygga något

utlandsresa
resa till andra länder än det land där man bor

utveckling
förändring av något så att det t.ex. blir bättre, större eller får fler detaljer

vapen 
ett redskap som man använder för att skada eller döda människor eller djur

verkstad
arbetsplats där man t.ex. gör eller lagar maskiner

viking
nordisk sjörövare som plundrade och gjorde affärer i bl. a. England, Frankrike och Ryssland 
under tiden 800 till 1050

våtmark
en mark med mycket vatten

vägbank
en lång upphöjning av jord eller grus som man har byggt en väg eller en järnväg på

yta
hur stort ett område är på längden och bredden



å
en ström av vatten som rinner ganska sakta i naturen

århundrade
tidsperiod på 100 år

ägor
mark som hör till en gård

ärva
få t.ex. pengar eller saker av en släktning som har dött
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