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De viktigste årsakene til klimaendringer 
ligger i endringer av innstrålingen av 

solenergi. I dag kan man også regne med 
mennesket som årsak til endringene.

I vikingtiden 
var det et langt 
varmere klima 
sammenlignet 
med 
hundreårene 
før og etter.

KLIMA

https://snl.no/solenergi
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• Vikingtiden innledes ved at folk fra nord, sannsynligvis fra Norge, angrep 
Lindisfarne kloster i England i år 793 e.Kr. 

     Årsaken til vikingtoktene var flere: 

• Mangel på jord 

• Eventyrlyst 

• Bedre skip 

• Et svakt Europa 

• Et motsvar på kristendommen 

• Handel

ÅRSAKENE
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Enkelte steder gav man vikingene penger for 
at de ikke skulle angripe. Det hendte at 

vikingene tok pengene og angrep likevel.

• Norske, svenske                                                                                                         
og danske vikinger                                                                                   
hadde ulike reiseruter. 

• Danskene dro sørover                                                                til 
Frankerriket, Spania                                                                       
og Middelhavskysten. 

• Svenskene seilte på                                                                              
elvene mot sørøst,                                                                                                            
helt til Svartehavet. 

• Nordmennene dro vestover til øyene i Atlanterhavet.

REISERUTER
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Det ble etter hvert vanlig at vikingene overvintret i 
utlandet. Som en følge av dette, ble det grunnlagt 

flere byer og riker av vikingene.

PLYNDRING

• Til å begynne med var 
vikingtoktene rene 
plyndringsferder. 

• På de første ferdene 
seilte man med få 
skip. 

• Etter hvert seilte man 
med flere hundre 
skip.
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Vikingene hadde flere typer skip til ulike formål. Langskipet var et krigsskip, karven et privat skip, 
mens knarren var et handels- og frakteskip.

BÅTENE
• Langskipet var et raskt 

skip som var lett å 
manøvrere. 

• Med langskipet kunne 
vikingene seile over hav 
og opp elver. 

• Langskipet var en viktig 
årsak til vikingenes 
dominans i Europa.



SPRÅK LESE SKRIVE MUNTLIG

LESING 
VIKINGTIDEN

I kamp brukte vikingene sverd, øks, 
skjold, spyd og pil og bue.

KRIG
• Vikingene var gode 

krigere. Uredde og 
sterke var de en fryktet 
motstander. 

• Når vikingene angrep, 
prøvde de å overraske 
slik at fienden ikke rakk 
å flykte.
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• I vikingsamfunnet var 
ære veldig viktig. 

• Dersom noen gjorde 
noe galt, var hevn 
måten man straffet på. 

• Hevnen kunne føre til 
at mange ble drept, 
men den kunne også 
hindre folk i å gjøre 
gale gjerninger.

ÆRE
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På tinget ble det meste av uenighetene i 
vikinglandsbyen avgjort. Alle lovene måtte 

huskes siden de ikke var nedskrevet. 
LOVER
• På tinget ble rett og galt avgjort og forbrytere dømt. 

• Lovene kunne være forskjellige fra bygd til bygd. 

• En forbryter kunne dømmes til å betale bot, være 
fredløs, eller til døden.
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Vikingene levde i storfamilier. I langhuset 
bodde både barn, foreldre og besteforeldre.

BOLIG
• Vikingenes hus ble kalt 

langhus. 

• I huset bodde både 
mennesker og dyr. 

• Midt i huset var ildstedet. 
Rundt ilden samlet 
menneskene seg både når de 
var våkne og når de skulle 
sove. 



SPRÅK LESE SKRIVE MUNTLIG

LESING 
VIKINGTIDEN

Dersom mannen tok dårlig vare på kvinnen eller 
barna, kunne kona skille seg.

KVINNEN
• Vikingkvinnen hadde mange 

arbeidsoppgaver. Hun skulle 
passe barn, stelle dyr, og 
lage mat og klær. 

• Når mannen dro i viking, 
hadde kvinnen ansvaret for 
gården. Vikingkvinnen dro 
aldri eller sjelden utenfor 
hjembygden.
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Man ble regnet som voksen i 12-15 års alderen. 
Giftemål ble avgjort av slekta.  

• Barna måtte tidlig begynne å 
arbeide. Det var viktig å lære 
seg de oppgavene man skulle 
ha som voksen. 

• For guttene var det 
nødvendig å lære seg 
gårdsdrift, mens jentene 
måtte kunne bidra i 
husarbeidets plikter.

BARN
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I verdens sentrum stod treet Yggdrasil. Så 
lenge dette treet blomstret og var friskt ville 

verden bestå. 

• Vikingenes religion 
kalles Norrøn mytologi. 

• Man trodde gudene 
bodde i Åsgard, 
menneskene i Midgard 
og jotnene i Utgard.

RELIGION
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Flere av ukedagene er oppkalt etter gudene i 
norrøn mytologi: onsdag er Odins dag, torsdag 

er Tors dag og fredag er Friggs dag. 

GUDER

• Det fantes mange 
guder og gudinner i 
den norrøne 
mytologien. 

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

Midtvintersblot

LIV OG DØD

• Menneskene ofret til 
gudene for å blidgjøre 
dem. Som oftest ofret 
man dyr, men 
menneskeoffer kunne 
også forekomme. 

• Når høvdinger døde, ble 
de ofte begravd i skipet 
sitt. Høvdingen kunne få 
seg både dyr, våpen og  
treller i graven.  
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VIKINGTIDEN TAR SLUTT
Vikingtiden regnes som over med den norske kong 
Harald Hardrådes mislykte forsøk på å erobre England i 
1066.


