
Fag: Historie, Dansk, Madkundskab  Niveau: 4.-7. klasse  Emne: Filmens temaer

UV-materiale
FADEBURET, mere om vikingetid

Ribe VikingeCenter
Skoletjenesten

Opgave 1: Vikingetiden
A. Hvor og hvornår foregår filmen? 
 Sæt et årstal på ‘Vikingetiden’

Opgave 2: Landsbyer og byer i vikingetiden
A. Hvor lever Alva? Hvor levede de fleste vikinger?

Opgave 3: Gården i vikingetiden
A. Hvordan ser storgården ud? Tegn en gård fra vikingetiden.
 Fortæl om husets beboere og dyr. Hvordan er storbondens hus indrettet?

B. Hvad er husene bygget af? Kig godt på gården i filmen.

C. Hvordan bor du? Tegn dit hus.

Opgave 4: Personerne
A. Hvilke personer møder vi i serien FADEBURET? 
 Udvælg tre personer og fortæl om deres udseende og væremåde. Hvilke funktioner har de: Arbejde, 
 familieforhold, status i samfundet, rettigheder, pligter, sygdom m.m?

 Person 1:

 Person 2:

 Person 3:
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B. Hvordan er forholdet mellem mænd og kvinder på landet?

C. Hvad betyder status, og hvilken status har de forskellige personer?
 Hvordan fik man status i vikingetiden? Brug eksempler fra filmen.

D. Hvordan ser pigernes og drengenes tøj ud? Lav en tegning af en vikingepige og en vikingedreng.

E. Hvilken plads havde kvinderne i vikingetidens samfund? 
 Undersøg og giv eksempler på kvinders rolle i vikingetiden.

F. Vi ser flere trælle hos storbonden, bl.a. Melkolf. Hvad er en træl? 
 Find ud af mere om trælle. Hvordan tror du, at trælle havde det? 
 Hvilken plads havde de i samfundet? Hvem var de, og hvor kom de fra?

Opgave 5: Maden i vikingetiden
A. Gruppearbejde: Hvad dyrkede vikingerne på markerne og i haverne? Se godt efter i filmene og suppler 
 med listen over råvarer.

B. Hvad kunne vikingerne hente i det omgivende landskab? Se godt efter i filmene og suppler med listen 
 over urter og bær ved Vadehavet.

C. Hvilken forskel er der på det, vi spiser i dag, og det vikingerne dyrkede? Kunne de få alting?

D. Havde vikingerne krydderier? Hvilke?

E. Var der forbundet status med det, man spiste? Får alle det samme at spise?
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https://www.ribevikingecenter.dk/da/viden/vikingemad-til-alle-tider/historisk-viden/vikingernes-raavarer.aspx
https://www.ribevikingecenter.dk/da/viden/vikingemad-til-alle-tider/historisk-viden/vikingernes-raavarer.aspx


Opgave 5: Religion
A. Gruppearbejde: Hvad ved I om de nordiske guder?  
 Undersøg, hvad I kan finde ud af om nordisk mytologi. Lav en plan over gudernes navne, og hvordan 
 gudeverdenen så ud.

B. Undersøg og beskriv hvilke personer, der i vikingetiden havde kontakt til gudeverdenen.  
 Giv eksempler herpå.

C. Hvad vil det sige at ofre/give gaver?
 Hvorfor tror I, at vikingerne ofrede ting, dyr og mennesker til guderne?
 Læg mærke til Alva i FADEBURET 4:4 Midsommer og Trolovelse.

D. Find eksempler på at ofre fra din egen hverdag.

E. Hvorfor blev vikingerne kristne? Læg mærke til morfar i FADEBURET 3:4 Syvkålssuppen. 

Få viden om vikingetiden i Vinkler på Vikingetiden, en E-bog fra Nationalmuseet. 
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Filmserien Fadeburet er produceret af Ribe VikingeCenter med støtte  
fra Region Syddanmark og Kulturregion Vadehavet

https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/undervisning-paa-nationalmuseet/undervisningsmaterialer/ungdomsuddannelserne/danmarks-oldtid/e-bog-vinkler-paa-vikingetiden/
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