
Lärarhandledning Asatron – Ginnungagap till Ragnarök  

Före filmen.  

• Vad är Asatro för något?  
• Vilka gudar från Asatron känner du till? 
• Vilka var vikingarna?  

Om filmen. 

• Hur uppnådde Oden sin visdom?  
• Vilka människor kom till Valhall och vad hände med alla andra? 
• Vad kallades de människor som skickats till Valhall? 
• Vad var det som utlöste Ragnarök?  
• Vad är Yggdrasil för något?  
• Vad heter jättarnas värld? 
• Vem var Snorre Sturalsson? 
• Varför upphörde Asatron?  
• När var Asatron vidspridd? 

Efter filmen. 

• Det fanns en till karaktär i begynnelseberättelsen nämligen kon Adhumbla, 
vad var hennes roll? 

• Vilka nio världar är det Yggdrasil håller samman? 
• Vad är kaosmakterna för något?  
• Vilka är Vanerna? 
• Under vilken tidsperiod räknar vi vikingatiden till? 
• Vilka andra tävlingar gjorde Tor hos UtgårdaLokes hall? 

Diskussionsfrågor. 

• Hur tror ni Skandinavien hade utvecklats annorlunda om Jarlarna lyckades 
hålla tillbaka kungamakten och på så vis stoppa kristendomen från att nå 
Skandinavien? Hade handelsblockaden lättat eller hade Skandinavien förblivit 
en grupp av U-länder? 

• Sverige är idag ett av världens sekulariserade länder, det betyder att vi är ett 
av de länder som tror minst på Gud eller någon religion. Tror ni att vi som land 
varit mer troende fortfarande om Asatron hade överlevt? 



• Höder var den som genom misstag och genom Lokes hjälp dödade Balder, 
och fick betala med sitt liv, något vi idag kan tycka är orättvist och barbariskt. 
Vad skulle vara ett rimligare straff för Höder om det hade hänt idag, eller 
tycker ni att han bör straffas överhuvudtaget?  

• Asatron var en religion som höll kultur och musik väldigt högt, och även där 
män och kvinnor var jämlikar till skillnad från t.ex. Kristendomen. Hur 
annorlunda tror ni vårt samhälle hade sett ut om Asatron aldrig ersatte med 
Kristendomen?


