UNDERVISNINGSMATERIALE
Fag: Historie, Dansk

Niveau: 3.-7. klasse

Emne: Filmens temaer

RIPA

Afsnit 2: Den enes død

Skoletjenesten
Ribe VikingeCenter

Se afsnittet ‘Den enes død’.

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

Hvordan er forholdet mellem Ask og Uffe, nu hvor bygmesteren er skadet?

Hvad tror Ask, der vil ske, hvis Uffe bliver den nye bygmester? Hvad er Uffes plan med Ask? Hvorfor, tror du?
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Hvordan går det med forholdet mellem Ask og Sigrid? Fortæl...

Hvorfor tror du, Ask bliver vred?

Hvad skal Ask tale med jarlen om? Og hvorfor skal han tale med jarlen?

Hvorfor tror du, at Ask standser op foran trællen i jarlens hus? Hvad tror du, Ask tænker på og hvorfor?

Uffe uddelegerer arbejdsopgaverne, og han remser molebyggernes navne op. Hvad hed man i vikingetiden?
Find eksempler på navne fra vikingetiden.

Hvilke navne fra vikingetiden bruges endnu?
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Hvordan er situationen hos bygmesterens familie?

Vølven bliver tilkaldt for at hjælpe bygmesteren. Hvad er en vølve, og hvilken rolle har vølven i vikingetidens
samfund?

Hvordan opfører Uffe sig i bygmesterens fravær? Hvilket mål har han, og hvordan vil han opnå sit mål?

Ask besøger Sigrid. Hvilket erhverv ernærer Sigrid og hendes mor, Svala, sig med?

Hvad brugte man keramikpotter til i vikingetiden? Undersøg og beskriv keramikpotter fra vikingetiden.

Hvilken betydning har ægteskabet i vikingetiden? Giv eksempler fra serien, hvor der er fokus på ægteskabet.
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Hvordan ser det ud i jarlens hus? Giv en beskrivelse af de ting, du ser.

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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