MINOSLEKSER UKE 17
NORSK

ÅSATRO
Denne uken lærer vi om gudene vikingene trodde på.

Tibe Ramsøy
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GJELLERÅS SKOLE

VIKINGENES GUDER

Skapelsesberetningen og
gudene vikingene
trodde på, kalles
norrøn mytologi eller
åsatro.
Skapelsesberetning er
hvordan religionen
forklarer hvordan verden ble til.
I norrøn mytologi var det mange guder, og gudene hadde ansvar for hvert sitt
område.
Noen guder passet på vikingene som var på

Lekse til tirsdag.

havet, andre passet på familien eller de som

Ord å lære:
Mytologi = en
fellesbetegnelse på de ulike
mytene/fortellingene som
finnes i en religion

kjempet i kamper.
Dødsriket, kjærligheten, havet og himmelen
hadde også sine egne guder i norrøn mytologi.
Åsatroen er full av eventyrlige og grusomme
beretninger om hvem gudene var og hva de
opplevde.
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Les fem ganger. Les minst 2
ganger høyt.
Gjør oppgavene 1-3

1. Svar på spørsmålene. Husk å bruke hele setninger.
Hva er en skapelsesberetning?
En skapelsesberetning er

Hadde åsatroen en eller flere guder?

Et annet navn på åsatroen er?

2. Skriv ned minst 6 nøkkelord fra teksten
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3. Sett ordene i boksen inn i riktige silhuetter.
skapelsesberetningen gudene vikingene norrøn mytologi åsatro
religionen havet familien kjempet dødsriket kjærligheten havet
himmelen eventyrlige grusomme

himmelen gudene religionen

vikingene åsatro norrøn

mytologi

familien kjempet

dødsriket kjærligheten

havet eventyrlige grusomme

skapelsesberetningen
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Æser og vaner

De gode gudene i norrøn mytologi ble kalt æser og vaner.
I tillegg trodde vikingene på farlige vesener som ble kalt for jotner.
Jotnene behersket trolldom, og kjempet alltid mot gudene.
Vikingene trodde at verden før eller senere
skulle gå under, og de kalte den dagen det
skulle skje for Ragnarok.
Da skulle de gode og de onde drepe
hverandre, og verden skulle gå under i vann og
ild.
To mennesker ville overleve, sammen med
noen få guder.

Vikingene så for seg at guder, mennesker og
jotner levde i hver sine deler av verden.
Den delen av verden som tilhørte menneskene,
het Midgard og lå midt i havet.
Midgardsormen var en sjøorm
som lå rundt menneskenes
verden som en ring ved å bite
seg selv i halen.
På den måten holdt ormen
verden sammen.
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Lekse til onsdag.
Ord å lære:
Jotner = farlige og skumle vesener
Les fem ganger. Les minst 2 ganger høyt.
Gjør oppgavene 4-6.

4. Ordliste.
Les ordet. Legg en bok eller noe over ordet. Skriv ordet.
Har du skrevet ordet riktig?
skapelsesberetningen
gudene
vikingene
norrøn
mytologi
åsatro
religionen
familien
kjempet
dødsriket
kjærligheten
havet
himmelen
eventyrlige
grusomme
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5. Hva står det her? (alle ordene er brukt før)
degeun

almifeni

eigekivnn

kejempt

ørrnno

døsdetirk

yltomgio

jænkglhreiet

ratåos

lhimmnee

erioeglinn

ertvgeneliy

evhta

roumgmes

beeetsplreesingskann
6. Skriv inn riktig ord silhuettene.

Vikingene så for seg at guder, mennesker og

jotner levde i hver sine deler av verden.

Den delen av verden som tilhørte menneskene, het

Midgard og lå midt i havet.
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Yggdrasil - verdenstreet

Midt i verden, slik vikingene forestilte seg den,

Lekse til torsdag.

vokste et stort tre som het Yggdrasil.

Ord å lære:

Yggdrasil hadde greiner som strakte seg opp til

Bifrost = vikingenes navn

himmelen, og røtter som strakte seg ned til den

på regnbuen

mørke underverdenen.
Gudene bodde i Åsgard.
Her var Odin herskeren.
Han bodde i slottet Valhall, som hadde tak av
sølv.
For å komme fra menneskene i Midgard til
gudene i Åsgard måtte man ri over Bifrost.

Bifrost var vikingenes navn på regnbuen.
Jotnene bodde i Jotunheimen utenfor
Midgard.
Under Midgard, ved Yggdrasils røtter, var
underverdenen.
Her lå det flere riker.
Et av dem var Helheim, dødsriket.
Vikingene trodde at de som døde i kamp ville
få en plass hos Odin i Valhall, mens de andre
kom til Helheim.
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Les fem ganger. Les minst
2 ganger høyt.
Gjør oppgave. 7-9

7. Sett strek mellom ordene
Midtiverden,slikvikingeneforestiltesegden,voksteetstorttresomhetYggdrasil.
Yggdrasilhaddegreinersomstraktesegopptilhimmelen,ogrøttersomstraktesegn
edtildenmørkeunderverdenen.

8. Spørsmål. Kryss av på riktig svar
a. Hvilken gud var hersker i Åsgard?
Odin

Tor

Loke

Sleipner

b. Hva ble de gode gudene i norrøn mytologi kalt?
jotner

godirgudur

æser og vaner

Ragnarok

c. Hva kalte vikingene dagen da verden skulle gå under?
Ragnarok

Midtvintersblotet

Endeliktet

Armageddon

d. Hva kalles skapelsesberetningen og gudene vikingene trodde på?
jødedom

norrøn mytologi/åsatro

islam

kristendom

e. Hva er navnet på verdenstreet?
Ragnarok
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Yggdrasil

Endeliktet

Armageddon

Odin
Odin var den mektigste av gudene. Odin var veldig klok,
og kunne se hva som skulle skje i fremtiden.

Ifølge fortellingene ga Odin bort det ene øyet sitt mot
å få drikke av visdommens kilde.
Odin var høvdingen blant gudene.
Tor
Tor var guden for vær og vind. Favorittvåpenet til Tor var en
hammer som alltid traff det den ble kastet mot.

Når det tordnet, tenkte vikingene at det var Tor som hadde
blitt sint og kastet hammeren sin. Når det lynte, var det
gnister fra vogna til Tor som kjørte over himmelen.
Frøya
Frøya var gudinne for
kjærlighet og fruktbarhet.
Hun var veldig vakker, og
glad i å pynte seg.
Frøya var også krigsgudinne,
og både hun og Odin tok
imot menn som falt i krig.

Lekse til fredag.
Ord å lære:
fruktbarhet = evnen til å
få barn
Les fem ganger. Les
minst 2 ganger høyt.
. Gjør oppgave. 10-13

10

9. Les teksten om Tor og Midgardsormen
Tor og Midgardsormen
Tor var en gang ute og fisket sammen med jotnen Hyme, omskapt til en
unggutt.
Jotnen ville egentlig ikke ha med seg en guttunge på båten, og krevde
at han selv skulle finne noe å sette på kroken.
Tor drepte den største oksen til jotnen, og
tok den med seg i båten som agn.
Langt ute på havet tredde han oksehodet på
kroken og ventet på at den største fisken
skulle bite på.
Det tok ikke lang tid før det rykket i snøret
- og da var det selveste Midgardsormen som
hadde bitt på!
Midgardsormen var sterk, og det ble en voldsom drakamp mellom han og
Tor. Tor spente så hardt imot at beina gikk tvers gjennom båten og ned
på havbunnen.
Til slutt dro han ormen opp slik at hodet stakk opp av vannet.
Jotnen i båten ble så redd at han kuttet fiskesnøret.
Og med et fryktelig brøl forsvant Midgardsormen ned i havet.
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10.

Lag 3 spørsmål fra teksten.

11.

Skriv 5 setninger om vikingenes guder.
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