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INNEHÅLL:
Syfte och centralt innehåll
•

Det syfte och centrala innehållet från LGR 11 matchar filmen.

Kunskapskrav
•

De kunskapskrav du kan jobba mot med utgångspunkt i filmen.

Frågebanken
•

Olika typer av frågor att jobba med i helklass, i grupp eller individuellt.

Övningsbanken
•

Länkar och övningar som hjälper dig att jobba vidare med filmens innehåll.
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Utdrag ur: Syfte i ämnetReligion

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och
andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli
uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro
på olika sätt.

Centralt innehåll som kan kopplas till filmen.

SO, åk 1-3:
•

Hur forntiden kan iakttas i våra tid genom spår i naturen och språkliga uttryck.

•

Berättelse om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Historia, åk 4-6:
•

De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern, järnålder.

Religion, åk 4-6:
•

Berättelser från fornskandinavisk religion och äldre samisk religion.

•

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Kunskapskrav som kan kopplas till innehållet:

SO, åk 3:
Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Religion, åk 6:
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel
på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
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Frågebanken
Frågor till filmen. Använd i helklass efter filmen, gör
som gruppuppgift eller individuellt.

•

Berätta om Loke!

•

Vad hade Loke och Oden kommit överens om?

•

Vad hände med Loke efter Balders död?

•

Hur förklarades att det uppkom jordskalv?

•

Vem var Snorre Sturlasson?

•

Vem var Frigg?

•

Vad var Eddan?

•

Vems beskyddarinna kallades hon?

•

Vad betyder mytologi?

•

Vem anses vara asarnas urfader?

•

Vem var chefen över asagudarna?

•

Vad var skaldemjödet?

•

Vad var asynnior?

•

Vad betyder ”att skalda”?

•

Vem var gift med Oden?

•

Var bodde asagudarna?

•

Vilken typ av gud var Oden?

•

Var bodde människorna?

•

Varför har Oden bara ett öga?

•

Var bodde jättarna?

•

Varför offrade han sitt öga?

•

•

Vad är Yggdrasil?

Vad byggde jättarna för att skydda människorna
mot jättarna och onda makter

•

Varför hängde Oden upp och ned i Yggdrasil i
nio dagar?

•

Vad för slags träd är Yggdrasil?

•

Vad fanns under Yggdrasil?

•

Hur skapades jorden enligt asatron?

•

Vad menas med Ragnarök?

•

Vilka spår kan vi se än idag av dessa asagudar?
Kan du ge några exempel?

•

2011 kom en Hollywoodfilm om en av
asagudarna. Vilken?

•

Varför tror du Oden offrade så mycket för att bli
vis?

•

Vad hade Oden till hjälp när han var i strid?

•

Vilken relation hade Tor till Oden?

•

Vad är Midgård?

•

Vad brukar vi idag säga när det åskar?
Varför det?

•

Vem var Freja?

•

Vad menas med fruktbarhet?

•

Vad härskade Freja över?

•

Vad hade Freja lärt Oden?

•

Vem var Balder?

•

Hur dog Balder?
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Övningsbanken
•

Diskutera likheter och skillnader mellan den fornskandinaviska religionen och till exempel
kristendomen eller islam.

•

Diskutera hur ni tror att människor på den här tiden såg på gudarna och av vilka orsaker tron på gudarna
var så viktig.

•

Varför tror ni att människorna på den här tiden hade ett behov av att förklara saker med hjälp av
gudarna? Finns det samma behov nu?

•

Hur skulle din egen mytologi se ut? Vilka gudar skulle finnas och vilka egenskaper skulle de ha? Rita och
skriv om din egen mytologi.

•

Diskutera vad en myt är, vad den handlar om och hur den är uppbyggd. Låt eleverna skriva en egen myt
inspirerad av sina egna gudar.

Använd gärna: Myt och rit, SO-rummet, Fornnordisk religion och asatro, SO-rummet

Mer om:
Ta reda på mer om mytologi:
Grekisk mytologi
Nordisk mytologi
Romersk mytologi
Försök att hitta likheter och skillnader mellan gudarna i de olika mytologierna.
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