UNDERVISNINGSMATERIALE
Fag: Historie, Dansk

Niveau: 3.-7. klasse

Emne: Filmens temaer

RIPA

Afsnit 2: Blod og træ

Skoletjenesten
Ribe VikingeCenter

Se afsnittet ‘Blod og træ’.

Opgave 1: Handling
Hvad handler afsnittet om? Giv et kort handlingsreferat af filmen.

Hvordan har Ask tænkt sig, at havnen skal bygges (fremgangsmåde)? Hvad sammenligner han med?

Ask fortæller Toke, at han en dag vil overtage byggeriet, og så vil Uffe komme til at fortryde. Hvad tror du, der
vil ske, når Ask engang overtager?

Beskriv Sigrids væremåde overfor Ask.

Side 1 af 4

RIPA

Blod og træ

Hvilken plads har Toke på arbejdsholdet?

Sigrids mor har ingen mand mere. Hvordan tror du, det var for en kvinde at leve uden en mand i vikingetiden?

Hvorfor tror du, at folk i vikingetiden blev gift?

Sigrid køber fisk. Hvilke fisk er det? Kender du den type fisk og måden, de er tilberedt på?

Hvorfor tror du, man lavede fisk på den måde? Hvorfor spiser man stadigvæk denne form for fisk i dag, og har
du mon smagt dem?

Der sker en ulykke på byggepladsen. Hvem kommer til skade?

Hvad tror du, der sker med bygmesteren?
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Hvilke konsekvenser kan en husherres ulykke have for hans familie?

Hvilken betydning tror du, ulykken har for byggeriet og for Ask?

Hvordan behandles den tilskadekomne? Hvilken form for medicin nævnes der? Find ud af noget om disse
urter og beskriv.

Hvem hjælper den tilskadekomne?
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Opgave 2: Kildekritik
Anvend spørgeskemaet “Kildekritik” fra hjemmesiden som øvelse i kildekritisk analyse af afsnittet.

Opgave 3: Fremtid
Gruppearbejde: Hvad tror I, der sker som det næste i serien? Digt videre og dramatisér. Prøv at filme jeres
fortsættelse af serien med en mobiltelefon. Prøv at gøre brug af forskellige kameravinkler, beskæringer m.m.
for at understrege handlingen i jeres fortælling.

Filmserien RIPA er produceret af Ribe VikingeCenter med støtte fra Nordea-fonden.
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