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Introduktion til læreren 
Målgruppe: 4. - 6. klassetrin 

Emner: venskab, mod, nordisk mytologi, vikingetiden, folkeeventyr 

 

Om serien Midgårds Beskyttere 

Serien Midgårds Beskyttere tager udgangspunkt i digtet Vølvens spådom.  

Digtet er tusind år gammelt og udformet som en profeti, der beskriver verdens skabelse 

og undergang, som man troede på den i vikingetiden. I digtet fortæller Vølven Odin om, 

hvordan verden blev til og om verdens undergang. 

I serien skal Astrid og Erik hjælpe Odin med at forhindre verden i at gå under. 

 

Læs mere om serien på hjemmesiden https://midgaardsbeskyttere.dk  

 

Bind 1 og 2 danner tilsammen en afsluttende historie. Om bind 1: 

Astrid og Erik så begge spørgende på kvinden. 

”Arh, den er ubrugelig,” mumlede hun og puttede en fløjte i lommen. ”Den har tydeligvis 

tilkaldt de forkerte! I kan ikke være Midgårds Beskyttere!” Astrid og Erik forstod ikke 

noget. Hvordan var de endt her? Og hvad mente kvinden med Midgårds Beskyttere. 

Astrid og Erik hentes pludseligt tilbage til vikingetiden, hvor de bliver mødt af en stærkt 

skuffet troldkvinde. Hendes magi skulle have hidkaldt Midgårds Beskyttere og ikke bare 

to store børn. Men nu har Astrid og Erik intet valg. De kan først komme hjem, når de har 

forhindret en krig mellem den danske og norske konge … Og Loke i at udløse Ragnarok. 

Tag med på en rejse tilbage til fortiden, hvor to børn fra nutiden skal overvinde sig selv 

for at kunne overvinde forhindringerne, der venter forude. Det bliver alt andet end 

nemt. 

Bøgerne indeholder mere end ti sider med fakta om vikingetiden og nordisk mytologi. 

  

https://midgaardsbeskyttere.dk/
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Opgaver relateret til læsning og forståelse af bogen 
 

MÅL 

 

Kompetenceområde: Læsning. 

Kompetencemål: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige 

sammenhænge. 

Færdigheds- og vidensområder og mål: 

- Tekstforståelse: Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster. 

- Sammenhæng: Eleven kan vurdere teksters perspektiv på et emne. 

 

Kompetenceområde: Fortolkning. 

Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk 

undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster. 

Færdigheds- og vidensområder og mål: 

- Oplevelse og indlevelse: Eleven kan læse med fordobling. 

- Fortolkning: Eleven kan sammenfatte sin fortolkning 

 

OPGAVER 

 

Inden du i gang med at læse: 

Hvad tror du bogen handler om? 

Hvilken genre, tror du det er? 

Har du hørt om Midgård og Vølvens spådom? 

 

Efter du har læst: 

 

1. Hvor bor Erik? Og hvor bor Astrid? 

Svar: Erik er flyttet til Svendborg. Astrid bor i Arendal i Norge. 

 

2. Hvorfor har troldkvinden tilkaldt dem? 

Svar: Hun håber, de kan hjælpe hende med at stoppe mændene, der angriber gården. 

 

3. Astrid og Erik kan ikke rejse hjem, før de har løst en opgave. Hvad er opgaven? 

Svar: De må rejse til Roskilde for at give danske kong Hardeknud en besked. Han bliver 

narret til at tro, at den norske konge vil i krig med ham. 

 

4. Hvem tager med Astrid og Erik på deres rejse? 

Svar: Trællen Tord 
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5. Inden de tager af sted, får de alle sammen et magisk artefakt. Hvad får de? 

Svar: Astrid får en halskæde som beskytter dem mod under- og overjordiske væsener. Erik 

får et sværd som sørger for, at han ikke bliver dræbt. Tord får en amulet, som kan tilkalde 

tordenguden Thor. 

 

6. Hvem møder de tre på Dovrefjeldet? Og hvorfor sker det dem ikke noget? 

Svar: De møder Dovregubben. Halskæden Vakanir beskytter dem. 

 

7. Hvorfor tager de to jægere Astrid, Erik og Tord til fange? Hvorfor beskytter ikke 

Vakanir dem? 

Svar: Jægerne vil sælge dem som trælle. Vakanir beskytter kun mod under- og overjordiske 

væsener. 

 

8. En mand med sort hår forsøger at komme ind til de tre børn når de sidder fanget i det 

lille skur. Hvem tror du han er? 

Svar: Egen fortolkning. Den vakse læser vi gætte at det er Loke. 

 

9. Hvem tryllebinder de to jægere? 

Svar: Huldre, eller ellepiger. 

 

10. Hvem ejer den hånd, som holder skibet oppe i slutningen af bogen? 

Svar: Egen fortolkning. 
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Opgaver relateret til personkarakteristik og miljø 
 

MÅL 

 

Kompetenceområde: Læsning. 

Kompetencemål: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige 

sammenhænge. 

Færdigheds- og vidensområder og mål: 

- Tekstforståelse: Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster. 

- Sammenhæng: Eleven kan vurdere teksters perspektiv på et emne. 

 

Kompetenceområde: Fortolkning. 

Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk 

undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster. 

Færdigheds- og vidensområder og mål: 

- Oplevelse og indlevelse: Eleven kan læse med fordobling. 

- Undersøgelse: Eleven kan undersøge teksters rum og tid, Eleven har viden om 

fortællertyper 

 

OPGAVER 

 

11. Erik har et særligt ar. Hvor i ansigtet er det? 

Svar: På overlæben, fra et hareskår. 

 

12. Hvad forvandler troldkvinden Ildri sig til? 

Svar: En due med røde pletter. 

 

13. Hvordan ser det ud på Arnegård? 

Svar: Fem træhuse med græstage.  

 

14. Hvor foregår børnenes rejse? 

Svar: Igennem den sydlige halvdel af Norge. 

 

15. Gennem hvis øjne får vi historien fortalt? 

Svar: Astrid og Eriks  
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Opgaver relateret til vikingetiden og nordisk mytologi 
 

MÅL 

 

Kompetenceområde: Læsning. 

Kompetencemål: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige 

sammenhænge. 

Færdigheds- og vidensområder og mål: 

- Tekstforståelse: Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster. 

- Sammenhæng: Eleven kan vurdere teksters perspektiv på et emne. 

- Finde tekst: Eleven kan vurdere relevans af søgeresultater på søgeresultatsider, 

Eleven kan gennemføre billed- og fuldtekstsøgning. 

 

Kompetenceområde: Fortolkning. 

Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk 

undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster. 

Færdigheds- og vidensområder og mål: 

- Oplevelse og indlevelse: Eleven kan læse med fordobling. 

- Fortolkning: Eleven har viden om motiv og tema 

- Perspektivering: Eleven kan sætte det læste i forhold til tekstens samtid. 

 

OPGAVER 

 

 

16. Hvornår var vikingetiden? 

Svar: Årene 793 – 1066. 

 

17. Hvad er en træl? 

Svar: En træl er en slave. 

 

18. Hvad hedder stedet Odins Vi i dag?  

Svar: Odense 

 

19. I vikingetiden troede man på andre guder, end man gør i dag i Danmark. Kan du 

nævne nogle af dem? 

Svar: Thor, Odin, Frej, Freja. 

 

20. Hvad hedder de to konger i historien? Levede de i virkeligheden? 

Svar: Kong Hardeknud fra Danmark og kong Magnus fra Norge. De levede i virkeligheden 

og ifølge Snorre Sturlasson, mødtes de ved Gøta Elv. 
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Opgaver relateret til at skrive 
 

MÅL 

 

Kompetenceområde: Læsning. 

Kompetencemål: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige 

sammenhænge. 

Færdigheds- og vidensområder og mål: 

- Tekstforståelse: Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster. 

- Sammenhæng: Eleven kan vurdere teksters perspektiv på et emne. 

 

Kompetenceområde: Fremstilling. 

Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle 

situationer. 

Færdigheds- og vidensområder og mål: 

- Forberedelse: Eleven kan konkretisere idéer gennem tænkeskrivning. 

- Fremstilling: Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive 

produkter. 

 

 

OPGAVER 

 

21. Skriv en historie selv. Vælge en af opgaverne: 

• Hvordan blev Ildri en troldkvinde? 

• Hvem er manden, der gemmer sig bag høstakken og hvorfor gemmer han sig? 

Hvad laver han på Arnegård? 

• Skriv om den dag Astrids søster Bodil forsvandt i søen. 

• Find på en historie om bersærkeren som sætter ild til Arnegård. Hvem har givet 

ham den opgave? 

• Skriv om hvordan det er at være en træl. Brug gerne Tord som hovedperson. 

• Tør du blive en Midgårds Beskytter? Skriv en historie, hvor det er dig, der 

havner i vikingetiden. 

 

22. Skriv en boganmeldelse. 

 


