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Dei viktigaste årsakene til klimaendringar ligg 
i endringar av innstrålingen av solenergi. I 
dag kan ein òg rekne med mennesket som 

årsak til endringane

I vikingtida var 
det eit langt 
varmare klima 
samanlikna 
med hundreåra 
før og etter

KLIMA
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• Vikingtida blir innleidd ved at folk frå nord, sannsynlegvis frå Noreg, 
angrep Lindisfarne kloster i England i år 793 e.Kr 

     Årsaken til vikingtoktene var fleire: 

• Mangel på jord 

• Eventyrlyst 

• Betre skip 

• Eit svakt Europa 

• Eit motsvar på kristendommen 

• Handel

ÅRSAKENE
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Enkelte stader gav ein vikingane pengar for at 
dei ikkje skulle angripe. Det hende at 

vikingane tok pengane og angrep likevel

• Norske, svenske                                                                                                         
og danske vikingar                                                                                   
hadde ulike reiseruter. 

• Danskane drog sørover                                                                til 
Frankerriket, Spania                                                                       
og Middelhavskysten. 

• Svenskane segla på                                                                              
elvane mot søraust,                                                                                                            
heilt til Svartehavet. 

• Nordmennene drog vestover til øyane i Atlanterhavet

REISERUTER
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Det vart etter kvart vanleg at vikingane overvintra i 
utlandet. Som ei følgje av dette, vart det grunnlagt 

fleire byar og riker av vikingane

PLYNDRING

• Til å byrje med var 
vikingtokta reine 
plyndringsferder. 

• På dei første ferdene 
segla ein med få skip. 

• Etter kvart segla ein 
med fleire hundre 
skip
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Vikingane hadde fleire typar skip til ulike formål. Langskipet var eit krigsskip, karven eit privat skip, medan 
knarren var eit handels- og frakteskip

BÅTANE
• Langskipet var eit raskt 

skip som var lett å 
manøvrere. 

• Med langskipet kunne 
vikingane segle over 
hav og opp elvar. 

• Langskipet var ei viktig 
årsak til dominansen til 
vikingane i Europa
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I kamp brukte vikingane sverd, øks, 
skjold, spyd og pil og boge

KRIG
• Vikingane var gode 

krigarar. Uredde og 
sterke var dei ein frykta 
motstandar. 

• Når vikingane angreip, 
prøvde dei å overraske 
slik at fienden ikkje 
rakk å flykte



SPRÅK LESE SKRIVE MUNNLEG

LESING 
VIKINGTIDA

• I vikingsamfunnet var 
ære veldig viktig. 

• Dersom nokon gjorde 
noko gale, var hemn 
måten ein straffa på. 

• Hemnen kunne føre til 
at mange vart drepne, 
men han kunne òg 
hindre folk i å gjere 
galne gjerningar

ÆRE
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På tinget vart det meste av usemjene i 
vikinglandsbyen avgjort. Alle lovene måtte 

hugsast sidan dei ikkje var nedskrevet
LOVER
• På tinget vart rett og gale avgjort og forbrytere dømt. 

• Lovene kunne vere ulike frå bygd til bygd. 

• Ein forbryt kunne dømmast til å betale bot, vere fredløs, 
eller til døden
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Vikingane levde i storfamiliar. I langhuset budde 
både barn, foreldre og besteforeldre

BOLIG
• Husa til vikingane vart kalla 

langhus. 

• I husa budde både menneske 
og dyr. 

• Midt i huset var ildstedet. 
Rundt elden samla menneska 
seg både når dei var vakne og 
når dei skulle sove
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Dersom mannen tok dårleg vare på kvinna eller 
barna, kunne kona skilje seg

KVINNA
• Vikingkvinna hadde mange 

arbeidsoppgåver. Ho skulle 
passe barn, stelle dyr, og 
lage mat og klede. 

• Når mannen drog i viking, 
hadde kvinna ansvaret for 
garden. Vikingkvinna drog 
aldri eller sjeldan utanfor 
heimbygda
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Ein vart rekna som voksen i 12-15 års alderen. 
Giftarmål vart avgjort av slekta

• Barna måtte tidleg byrje å 
arbeide. Det var viktig å lære 
seg dei oppgåvene ein 
skulle ha som voksen. 

• For gutane var det 
nødvendig å lære seg 
gardsdrift, medan jentene 
måtte kunne bidra i pliktene 
til husarbeidet

BORN
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I sentrumet i verda stod treet Yggdrasil. Så 
lenge dette treet blomstra og var friskt ville 

verda bestå

• Religionen til vikingane 
kallast Norrøn mytologi. 

• Ein trudde gudane 
budde i Åsgard, 
menneska i Midgard og 
jotnane i Utgard

RELIGION
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Fleire av vekedagane er oppkalla etter gudane i 
norrøn mytologi: onsdag er Odins dag, torsdag 

er Tors dag og fredag er Friggs dag

GUDAR

• Det fanst mange 
gudar og gudinner i 
den norrøne 
mytologien. 

• Blant dei mest kjente 
er Odin, Tor, Frøya, 
Balder og Loke
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Osebergskipet

Midtvintersblot

LIV OG DØD

• Menneska ofra til gudane 
for å blidgjere dei. Som 
oftast ofra ein dyr, men 
menneskeoffer kunne òg 
finnast. 

• Når høvdingar døydde, 
vart dei ofte gravlagt i 
skipet sitt. Høvdingen 
kunne få seg både dyr, 
våpen og  treller i grava
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VIKINGTIDA TAR SLUTT

Vikingtida blir rekna som over med den norske kongen 
Harald Hardrådes mislykka forsøk på å erobre England i 


