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Gudarnas krig
Gudarnas krig - En berättelse om barns levnadsvillkor i 
brytningen mellan asatro och kristendom i vikingatid. 
Gudarnas krig är en ny titel i serien ”Svenska med SO” - som 
kombinerar skönlitteratur med det centrala innehållet i 
SO-ämnena.

PROVLEKTION: Högläsningens dag
Följande provlektion är ett utdrag ur Gudarnas krig och det tillhörande, kostnadsfria 
och nedladdningsbara Lärarstödet. Lektionen består av:

•	 Gudarnas	krig,	sidorna	3–8
•	 Lärarstöd,	sidan	1–3

Syfte

Syftet med provlektionen är att eleverna i mötet med texten och uppgifterna ska 
ges förutsättningar att utveckla 
•	 sitt	språk,	
•	 den	egna	identiteten,
•	 sin	förståelse	för	omvärlden,
•	 kunskaper	om	historiska	sammanhang,
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•	 sin	historiska	bildning	och	
•	 sitt	historiemedvetande.

Så här kan du arbeta

1.	 Kopiera	de	bifogade	sidorna	3–8	från	Gudarnas krig till din elevgrupp.
2. Läs om kapitel 1 i Lärarstödet: allmänna kommentarer, citat med förklaringar, 

ord och begrepp med förklaringar och till sist frågor för att diskutera texten. 
Hämta gärna hela det kostnadsfria Lärarstödet på www.liber.se.   
Där får du som lärare författarens kommentarer kring bokens kapitel och 
 läsförståelsefrågor till eleverna.

3.	 Läs	själv	igenom	boksidorna	–	innan	du	börjar	läsa	högt	för	eleverna.
4. Läs högt med inlevelse, våga läsa med känsla för att ge texten liv. Låt eleverna 

”läsa tyst” och följa med i texten (eller om de hellre bara vill lyssna).
5. Prova att använda olika röster för de olika karaktärerna. Modellera för eleverna 

hur man kan göra. Det synliggör dialoger i texten.
6. Stanna kanske upp i texten ibland och ställ frågor rakt ut: modellera för eleverna 

hur man kan tänka när man läser.
7. Efter att du har läst färdigt leder du ett textsamtal. Knyt ihop texten och 

berättelsen med elevernas egna liv, upplevelser och erfarenheter. Använd 
frågorna i Lärarstödet.

Tips

•	 	Tips	kring	högläsning	och	lite	mer	fakta	om	Högläsningens	dag	hittar	du	
bl.a. här: http://pedagogblogg.stockholm.se/tourahagnesten/2018/01/26/
finns-det-en-hoglasningens-dag/

•	 	Köp	en	klassuppsättning	med	Gudarnas krig och låt eleverna läsa vidare 
på egen hand. Följ upp deras läsning med gemensamma textsamtal i 
helklass eller mindre grupper.
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Fler titlar i serien ”Svenska med SO”: 

 

Blodbadet - Olofs äventyr i Stockholm Fröken Europa

Världsklass

Läs mer om alla titlar och hämta gratis Lärarstöd på www.liber.se.



Gudarnas krig (47-12764-1) © Kalle Holmqvist och Liber AB Kopiering tillåten 4 Liber

3

Mina gudar är bättre 
än dina!

Länge skulle man tala om det stora julslagsmålet på 

Ragnargården i Vilunda.

Ragnar och hans lillebror Torbjörn avskydde varandra 

redan som barn. Det hade inte gått över nu när de var 

vuxna män med stora skägg. Och de senaste åren hade 

det blivit värre än någonsin. Men på julen ska man um-

gås med sin släkt, så Ragnar hade bjudit hem Torbjörn, 

hans hustru och tre döttrar ändå.

Deras far Sven den gamle fick också komma. En gång 

i tiden hade Sven varit en mäktig krigare som seglat värl-

den runt på vikingatåg, rövat guld och spridit skräck. 

Sina söner Ragnar och Torbjörn hade han uppfost-

rat med hot och stryk. Nu var Sven en rynkig och hop-

krympt gubbe, som inte ens kunde skrämma en hare.

Gästerna hade satt sig på träbänkarna som stod runt 

bordet. Julgrisen var slaktad och kokad i husets största 
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järngryta. På bordet fanns det också saltat älgkött, kokt 

torsk, blodkorv, äppelsås, getost, fårost, hasselnötter, 

tunnbröd, ett stort smörfat och bägare fyllda med mjöd – 

en dryck som gjorde att man först blev glad, sen arg och 

till slut somnade.

De hade inte ens hunnit knäcka hasselnötterna innan 

det blev gräl.

Ragnar var en varmt religiös man, som hedrade de 

gamla asagudarna. Den viktigaste guden var Oden. Rika 

och mäktiga män som Ragnar brukade be Oden om 

hjälp när de skulle ut och kriga. Ragnar tyckte också 

mycket om Tor, åskans och blixtarnas gud. 

Men lillebror Torbjörn hade börjat hylla en ny gud, 

som kallades Kristus. Detta utspelade sig nämligen i en 

mycket märklig tid, då gudar stred mot andra gudar och 

människorna försökte lista ut vilken sida det var klokast 

att ställa sig på. Borta i de södra länderna kallades denna 

tid visst för 1000-talet. Men här i Norden tyckte man att 

det var fånigt att sätta siffror på åren.

Nu satt hur som helst Torbjörn vid Ragnars bord och 

vägrade skåla till Tors ära.

– Nej! Du får sluta tjata. Jag tänker inte skåla för falska 

gudar, sa Torbjörn.
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Sen han hade blivit kristen fick han inte bry sig om 

vare sig Tor, Oden eller Freja längre. I stället skulle han 

tro på Jesus Kristus, Gud fader och Jungfru Maria. Jesus 

Kristus var son till Gud fader, men samtidigt var de två 

samma person på något sätt. Torbjörn hade aldrig riktigt 

förstått hur det fungerade, men han hade skaffat sig en 

kristen präst med lång, vit skjorta som kunde hålla reda 

på allt åt honom.

– Falska? Är du galen, din förgrymmade fårskalle? Det 

där tar du tillbaka! sa Ragnar och viftade med pekfingret 

mot Torbjörn.

– Jag orkar inte hålla bägaren längre. Kan någon hjäl-

pa mig? viskade deras far Sven den gamle. Alla hade lyft 

sina bägare. Men det gick inte att ta en klunk och ställa 

ner bägarna innan man hade kommit överens om vem 

man skulle skåla för. Sven den gamles skrynkliga hand 

darrade av att hålla den tunga bägaren.

– Förresten föddes Kristus på julen, så det här är hans 

egen högtid, sa Torbjörn.

– Vet hut, huggormsyngel! Vi firar jul för att det är 

den kallaste tiden på året. Vi ber gudarna att solen ska 

komma tillbaka. Ska ni förstöra vår jul med era eländiga  
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Kristusfjomperier? Åh, gode Tor, tänk att min egen bror 

har tappat sitt förstånd. Vilken skam för vår släkt!

– Det är nog du som har mist förståndet. Nu när jag är 

kristen går det lättare att handla med rika män i söder. 

Jag har tjänat mycket. Hos mig äter vi på silverfat. Men 

dig verkar det inte gå lika bra för, sa Torbjörn och tittade 

på Ragnars slitna tallrikar av trä.

Då ställde sig Ragnar upp med bägaren i hand och gick 

för att hämta svärdet. Hans hustru Ingeborg lyckades lug-

na ner honom ett tag. Men snart var han lika arg igen.

– Att du inte skäms, din usling! Nej, en sak ska du ha 

väldigt klart för dig. Mina gudar är bättre än dina!

– Vi kan väl skåla för både Tor och Kristus, föreslog 

Torbjörns hustru Gudrun som hade blivit hungrig och 

ville börja äta snart.

Torbjörn gav henne en arg blick. Hon suckade. 

– Nu skålar vi för Tor, röt Ragnar.

– Aldrig! Vi skålar för Kristus! Dina gudar finns inte, sa 

Torbjörn.

– Snart tappar jag bägaren, sa deras far Sven den gam-

le med tårar i ögonen.

– Finns inte? Är du tokig både fram och bak? Ditt ofär-

diga rötägg! Hörde du inte att det åskade i går? skrek 

Ragnar.



Gudarnas krig (47-12764-1) © Kalle Holmqvist och Liber AB Kopiering tillåten 8	LiberLiber

7

Det var när Tor åkte över himlen och kastade sin ham-

mare mot jättarna som det blixtrade och dundrade, det 

visste väl minsta småbarn.

– Det där med Tor och hammaren är bara påhitt och 

sagor, sa Torbjörn.

Då kastade Ragnar sin bägare mot Torbjörn. Torbjörn 

lyckades ducka och bägaren slog in i väggen bakom. Mjö-

det rann längs väggen. Torbjörn rusade upp och sprang 

fram mot sin bror. Han slet tag i Ragnars skägg och skrek 

alla fula ord han kunde komma på. Ragnar försökte spar-

ka Torbjörn mellan benen.

– Nu orkar jag inte mer, sa Sven den gamle.

Torbjörn vred om Ragnars näsa.

– Släpp, ditt ruttna kräk! skrek Ragnar.

Då tappade Sven den gamle sin bägare. Han försök-

te fånga den med vänsterhanden, men råkade i stället 

välta äppelsåsskålen med armbågen. Sven började ställa 

sig upp, men snubblade och föll mot bordet med skallen 

först. Han landade med huvudet i smörfatet.

Ragnar och Torbjörn tystnade och stirrade på sin far i 

några ögonblick. Sen brast de ut i gapskratt. 

Ragnar slog sig på knäna och pekade på Sven den gam-

le där han låg med ansiktet i smöret och ropade på hjälp. 
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Ragnar och Torbjörn skrattade så att de tjöt och glömde 

för en liten, liten stund bort att de var osams. 

Men Ragnars trälar skrattade inte lika mycket. För när 

festen var slut var det de som fick torka upp äppelsåsen, 

skura mjöd från väggen och pilla bort vita skäggstrån 

från smörfatet.
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Lärarstöd till Gudarnas krig 

Lärarstödet innehåller författarens kommentarer till bokens kapitel 
och diskussionsfrågor till eleverna.  

Till varje kapitel finns: 
• Allmänna kommentarer
• Citat
• Ord och begrepp
• Diskutera texten
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Kapitel 1: Mina gudar är bättre än dina 

Allmänna kommentarer 
V ilunda ligger i U pplands V äsby , mellan Stockholm och U ppsala. 
J ul firades långt innan Sverige blev kristet. M an vet inte så my cket om den fornnordiska 
julfesten, men den verkar ha hållits i december eller januari. Kristna började redan på 3 0 0 -
talet att fira J esus födelsedag den 25  december. När kristendomen kom till Norden gjordes 
julen om till en kristen högtid. 

P å den tiden fanns inte Sverige som vi känner det i dag. I det som nu är Sverige, Danmark, 
Norge och Island talade man ungefär samma språk. ” Norden”  är inte något exakt begrepp. 
I dagens Norden brukar man även räkna in F inland. 

Citat 
”Men på julen ska man umgås med sin släkt, så Ragnar hade bjudit hem Torbjörn, hans 
hustru och tre döttrar ändå.” 
– I det fornnordiska samhället var släkten, eller ätten, oerhört viktig. Det fanns ingen riktig

stat eller polis, inga pensioner eller något välfärdssy stem. M y cket av det sky dd man hade
kom från ätten. Att bli utstött från sin familj kunde leda till katastrof.

”Gästerna hade satt sig på träbänkarna som stod runt bordet.” 
– Stolar var inte så vanliga förr i tiden. När man åt satt man ofta på bänkar som stod längs
borden.

”Jesus Kristus var son till Gud fader, men samtidigt var de två samma person på något sätt.” 
– E nligt det vanligaste sy nsättet inom kristendomen har Gud uppenbarat sig på tre olika
sätt, som F adern, Sonen ( J esus)  och Den Helige Ande. Detta kallas för treenigheten. P å
gudstjänster i ky rkan säger prästen: ” I faderns, sonens och den helige andes namn” .

”Nu när jag är kristen går det lättare att handla med rika män i söder. Jag har tjänat mycket. 
Hos mig äter vi på silverfat.” 
– Det fanns många anledningar till att gå över till kristendomen. F ör rika handelsmän var det
nog viktigt att få bättre kontakter med kristna i länder i söder. Den kristna ky rkan var en
mäktig organisation som hade infly tande. F ör fattiga och för trälar kanske det snarare var
kristendomens löfte om att alla var lika inför Gud som lockade?

”Dina gudar finns inte” 
– I fornnordisk religion trodde man att det fanns många olika gudar. M en i kristendomen
( precis som i islam och judendom)  menade man att det bara fanns en enda gud. Den som var
kristen fick därför inte alls tro på andra gudar, som F reja, Tor och Oden. M en många kanske
fortsatte att göra det i smy g.

Ord och begrepp 
Vikingatåg 
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–  När vikingar från Norden gav sig ut med skepp, till exempel för att plundra eller kriga. ( M en 
ofta åkte man ut för att handla också.)  
 
Tappat förståndet  
–  Blivit galen 
 
Mjöd  
–  E n alkoholhaltig dry ck som görs på honung 
 
B ägare  
–  Stor mugg som man dricker ur 
 
U sling  
–  R iktigt dålig person 
 
O färdig  
–  P erson det är fel på 
 
Rötägg  
–  E n hemsk person 
 
 
D is ku tera tex ten 
F rågor på texten 

• F ör hur många hundra år sedan utspelar sig Gudarnas krig?  
• R agnar och Torbjörn träffades för att fira jul tillsammans, men orsakerna till att de 

firade denna högtid var helt olika. V ad skilde dem åt?  
• P å vilket sätt hade kristendomen gjort Torbjörn till en rik man?  

 
Dina tankar 

• V ad ty cker du om i texten?   ( ny ckelscener, karaktärer, miljöer, författarens språk)  
• V ad ty cker du inte om i texten?  
• V ilka ny a tankar har du fått av kapitlet?  V ad undrar du över?  
• V ilken är kapitlets bästa mening ty cker du?  V arför valde du den?  
• V ad händer sen tror du?  

 




