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4.8 Spår av vikingatiden
Vikingarna visste ingenting om julgranar och änglaspel, men ordet ”jul” har vi faktiskt fått 
från dem. Vikingarnas jul var en blotfest när vintern var som mörkast. Vilka andra spår har 
vi kvar från vikingatiden?

1. Namn på platser och orter.

a) Ringa in de namn som kan vara från vikingatiden.

 Torsborg  Odensala  Kyrkviken  Prästö  Botkyrka  Baldersnäs

b) Hur ser du att de namnen kan vara från vikingatiden?

c) Varför kan de andra namnen inte vara från vikingatiden?

2. Förnamn.

a) Ringa in de namn som gavs till barn redan på vikingatiden.

 Frej Magdalena Petrus Freja

 Jesus Maria Tor Loke

b) Vad har alla de andra namnen gemensamt?

3. Fyra av våra veckodagar har fått sina namn från gamla nordiska gudar. Ringa in dem.   

måndag  tisdag  onsdag  torsdag  fredag  lördag  söndag

4. Kan du komma på något annat spår av vikingatiden som finns kvar idag?
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4.9 Källor och tolkningar
En historisk källa måste ha en koppling till den tid den berättar om. En hjälm från vikinga-
tiden är en förstahandskälla. En dikt från vikingatiden som skrevs ner 200 år senare är en 
andrahandskälla. Den kan ha ändrats lite mot hur den var från början. 

Men det fi nns också saker som berättar något om vikingatiden fast de har tillkommit mycket 
senare. Vi läser böcker och tecknade serier som handlar om vikingatiden. Vi tittar på fi lmer 
med vikingar. Barn kan leka vikingar med hjälmar och svärd av plast. Alla sådana saker kall-
lar vi för tolkningar. Filmerna och leksakerna ger oss inga nya kunskaper om historien, men 
de visar ändå hur vi ser på vikingatiden. De försöker tolka hur det var på den tiden.

En lärobok i historia innehåller mycket kunskap om vikingatiden. Men 
boken i sig är inte en historisk källa. Det du läser i boken är en tolkning 
av hur livet kan ha varit på vikingatiden. Olika böcker kan tolka den tiden 
lite olika. Men eftersom författarna får sina kunskaper från samma källor 
brukar böckerna berätta historien på liknande sätt. 

1. Vilka av de här sakerna är historiska källor och vilka är tolkningar? 
Skriv ”källa” eller ”tolkning” under varje bild.
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I BOKEN OM HISTORIA  

kan du läsa om hur svenskarna  
levde på landet och i stan för 100 år sedan.  

Att det inte fanns tv och datorer  
kanske du redan vet, men fanns det inte  

ens radio eller telefon då?  
I boken berättas om vikingar, riddare, kungar och 

drottningar. Men också om hur det var att 
vara barn förr i tiden och hur vanligt folk som 

var bönder och hantverkare hade det.
Innehållet i boken stämmer överens  

med kursplanen i historia enligt Lgr 11.  
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Stina Andersson   Elisabeth Ivansson

LEKAR

Brädspel (på vikingatiden)
Vikingarna kopplade gärna av med ett brädspel.  
Det kunde vara ett enkelt spel som på bilden eller 
ett schackliknande spel som 
kallades Hnefatafel. Det är 
ett isländskt ord som betyder 
ungefär Kungens bräda. Man 
spelade det på ett rutigt bräde 
med små figurer som föreställde 
soldater. Soldaterna var indelade 
i två arméer som kämpade mot varandra. Spelet 
gick ut på att kungens armé skulle ta sig från sin 
borg i mitten av brädet, till borgarna i brädets hörn. 

Dra kavel (på medeltiden)  
(Pröva gärna!)
Gör så här: Sitt ner med fotsulorna mot 
varandra. Håll en rundpinne eller kavel  
med båda händerna mellan er.
Den som drar upp motståndaren 
från marken eller lyckas dra pinnen 
till sig vinner. 

Dra kavel lekte både barn och 
vuxna på medeltiden. 

Rulla tunnband som för hundra år sedan
Leken går ut på att man ska hålla ett tunnband 
i rullning så länge som möjligt. Det gjorde man 
genom att slå på det med en liten pinne. Det gällde 
att få tunnbandet att rulla lagom fort. Men det var 
inte alltid så lätt att springa i kapp det, innan det 
välte omkull. 

Ett tunnband är en tunn ring 
av metall, som användes för 
att hålla ihop trätunnor. Men 
det går lika bra att göra den här 
leken med ett cykelhjul eller en 
rockring. 

MUSIKINSTRUMENT

Flöjten
Flöjten hör till de äldsta instrumenten i 
världen. Redan på stenåldern tillverkade 
människor flöjter och pipor i trä eller ben 
som de spelade på. De vanligaste flöjterna 
på järnåldern var gjorda av fårben, och 

hade sju hål som man täppte 
till för att få olika toner när 
man spelade. 

Arkeologerna har hittat 
många flöjter från medeltiden 

vid sina utgrävningar. Det visar att 
flöjtmusik var väldigt vanligt i Sverige 

och att man spelade till lek och danser.

Samernas trummor
Trumman har också funnits nästan lika länge som 
människorna. 

Samerna använde en trumma när deras nåjd 
(medicinman) ville komma i kontakt med andarna. 
Trumskinnet var prytt med magiska figurer, 
samernas stjärnbilder och gudar. Trumpinnen 
var gjord av ett litet renhorn som hade 
formen av ett Y.

När samerna blivit kristna förbjöds 
trummorna. De kallades för trolltrummor, 
och samlades in och brändes. Men några 
finns sparade på museer idag.

Lutan 
Sjunga ballader och spela luta var något som 
folk gärna roade sig med på medeltiden. 

En luta ser ut som ett halvt päron i 
formen och har elva strängar. Man hade ofta 
ett litet plektrum till hjälp när man knäppte 
på strängarna. 

Lutan är ett flera tusen år gammalt 
instrument. Men den kom inte till Europa 
förrän på 1200-talet. I början var det mest 
riddare och folk i slotten som spelade 
luta. Men så småningom började också 
kringvandrande spelmän spela luta 
tillsammans med flöjt, trumma och säckpipa 
på marknader i städerna.

Stina Andersson   Elisabeth Ivansson
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