
Indhold
En formidler tager jer med rundt i Ribe VikingeCenters rekonstruerede 
vikingemiljøer: Ripa Markedsplads år 710-750, Ripa Havn år 750, Ripa By år 
825, Ansgar Kirke år 860 samt Hviding Storgård år 980. På turen møder I et 
levende miljø, hvor alle sanser bliver aktiveret. Formidleren tager jer hen til 
det område, hvor der skal foregå aktiviteter med relation til leg, styrke og 
konkurrence.
Vi tilpasser rundvisningen efter årgangen således, at alle klassetrin får 
udbytte af besøget. Til dette undervisningsforløb hører undervisningsmate-
rialer, som I kan vælge at bruge helt eller delvist. 

Undervisningsforløbet
Forløbet består af tre dele:
1. Forberedelse
2. Besøg på Ribe VikingeCenter
3. Opfølgning

På side 2 er beskrevet, hvorledes man kan forberede eleverne på besøget og 
senere følge op på alle indtryk og oplevelser.

Besøget på Ribe VikingeCenter
• I modtages ved indgangen af en formidler i vikingetøj, som er en del af
 det levende miljø.
• Formidleren viser jer rundt og fortæller om de vikingemiljøer, som 
 Ribe VikingeCenter har rekonstrueret: Markedspladsen, Ripa Havn, Ripa 
 By, Hviding Storgård og Ansgar Kirke.
• Der vil være et længere stop, hvor eleverne skal prøve forskellige former 
 for aktiviteter, der har med leg og konkurrence at gøre.
• Efter endt rundvisning kan I fortsætte besøget på egen hånd og deltage 
 i dagens aktiviteter og arrangementer. 
• Brug eventuelt undervisningsmaterialet ’Vikingetidens Ripa’.  Heri er der 
 opgaver, som både skal løses i forbindelse med besøget på Ribe Vikinge-
 Center og hjemme i klassen.

FAG
Historie, natur/teknik og idræt

KLASSETRIN
0.-9. klasse

ELEVANTAL
Maks. én klasse

VARIGHED
50 min. rundvisning + 
1 time med UV-materialer i grupper

PRIS
Kr. 600,00 for en gruppe på max. 25 personer 
+ entré (inkl. moms)

FORMÅL
• at få indblik i vikingernes dagligdag og 
 virke.
• at give eleverne mulighed for at røre sig og 
 samtidig lære noget.
• at give eleverne en god klasseoplevelse, 
 sammenhold og fællesskab.
• at give eleverne en helstøbt oplevelse, 
 hvor alle sanser bliver berørt.

Skoletjenesten
Ribe VikingeCenter

Ribe VikingeCenter

Vikingernes 
leg og dyst
- om mod og samarbejde

Et tilbud til
alle skoler 

Forløbet understøtter kravet om 45 minutters 
motion og bevægelse i gennemsnit om dagen.
Brug strækningen fra Ribe til Ribe VikingeCenter 
og omvendt til at få dækket kravet om elevernes 
daglige motion og bevægelse. For eksempel tager 
strækningen fra Ribe Station til Ribe VikingeCenter 
35 min. i rask gang. Eleverne får i øvrigt yderligere 
motion og bevægelse, idet vi bevæger os rundt på et 
stort område på Ribe VikingeCenter.

OBS!



Forberedelse
• Forbered eleverne på besøget på Ribe VikingeCenter. 
 Snak evt. om, at der er mørkt og røget inde i husene. Det kan virke skræm-
 mende og uhyggeligt for mindre børn. Nævn for eleverne, at de skal passe 
 godt på tingene samt behandle mennesker og dyr med omsorg og respekt. 
• Vikingetiden som tema. Det er oplagt at arbejde med vikingetiden som 
 tema op til jeres besøg. På den måde får eleverne en viden om vikingeti-
 den,  som formidleren på Ribe VikingeCenter kan bygge videre på. 
• Undervisningsmateriale. Download det tilhørende materiale ’Vikingetidens
 Ripa’ og læs det igennem sammen med klassen inden jeres besøg. Materialet 
 består af forskellige opgaver, der skal løses i vikingemiljøerne på Ribe 
 VikingeCenter.
• Inddeling i grupper. Opgaverne i undervisningsmaterialet skal løses i grup-
 per. Del derfor klassen op i grupper inden jeres besøg. Vær opmærksom på, 
 at kamera eller mobiltelefon skal bruges for at løse opgaverne.

Opfølgning
• Fælles snak om oplevelsen. Snak om, hvad I oplevede på Ribe Vikinge-
 Center. Var det en god måde at lære og have undervisning på? Hvad kunne
  eleverne især godt lide ved undervisningsformen? Snak evt. om vikingerne, 
 I mødte. Var de ægte vikinger? Hvis ikke, hvem var de mon så?
• Fælles snak om forventning. Snak om, hvordan det var at opleve vikinge-
 tiden på Ribe VikingeCenter. Hvordan var det at opleve på egen krop? Var 
 vikingetiden sådan, som eleverne havde forventet?
• Fælles snak og øvelser. Snak om de lege og udfordringer, eleverne gen-
 nemførte på Ribe VikingeCenter. Snak kort om legenes navne. Prøv dem 
 igen på skolen. Del evt. klassen op i grupper og lad dem selv genskabe 
 de lege, som de prøvede. Mangler I redskaber til at udføre legene? Prøv 
 at tænke kreativt; reskaberne er simple og hurtige at fremstille. Det er f.eks. 
 reb, pinde, bolde m.m. Brug UV-materialet ’Vikingernes motionsformer’.
• Fælles evaluering af øvelserne. Var der nogle af motionsformerne, der 
 var svære at gennemføre. Hvorfor? Lad eleverne sammenligne denne leg 
 med andre lege - nye og gamle. Hvilke kvaliteter kan fremhæves, og hvor 
 er der plads til forbedringer? hvor kan legen ændres, så den bliver endnu 
 sjovere, hårdere eller mere udfordrende? Måske er der nogle af øvelserne, 
 som eleverne fremover gerne ville lave i idrætstimen eller frikvartererne?

Litteratur til emnet
Til læreren
• Møller, Jørn 1992: Vikingelege - gamle lege. Idræt i skolen. Årg. 15. Nr. 6. 
 1992. Side 8-9.
• Wahlqvist, Bertil 1978: Barsk idræt. Sport i vikingetiden. Hamlet. 
• Kahl, Harry m.fl. 1995: En vikingemarkedsplads. Idéer til historiske værksteds-
 aktiviteter, tværfaglige emner og temadage. Skoletjenesten.
• Theut, Trine 2000: Vikingebørn. Dafolo Forlag.

Kontakt og booking
Skoletjenesten på Ribe VikingeCenter: 
Tel. 75 411 611 eller skoletjenesten@ribevikingecenter.dk
Du er altid meget velkommen med dine spørgsmål. 
Kontakt os, hvis du har særlige ønsker.
Ring og book jeres besøg på Ribe VikingeCenter eller benyt booking-
formularen på www.ribevikingecenter.dk

 

Vikingernes leg og dyst

TVÆRFAGLIGT UNDERVISNINGSFORLØB
Dette undervisningsforløb kan lede frem mod, 
at eleverne tilegner sig følgende kompetencer 
i forhold til at opnå færdigheds- og videns-
målene: 

Historie, 3-4 klasse 
Kronologi, sammenhæng. Familie, fællesskaber. 
• Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, 
 slægt og fællesskaber med eget liv. 
• Eleven har viden om fællesskaber før og nu.

Historie, 3-4 klasse
Historiebrug. Historiske scenarier.
• Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af 
 historiske scenarier. 
• Eleven har viden om historiske scenarier.

Historie, 3-4 klasse 
Historiebrug. Historisk bevidsthed.
• Eleven kan forklare, hvorledes de og andre er histo-
 rieskabte og skaber historie. 
• Eleven har viden om personer og hændelser, der 
 tillægges betydning i historien.

Historie, 5-6 klasse 
Kronologi, sammenhæng. Brud og kontinuitet.
• Eleven kan identificere brud og kontinuitet. 
• Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske 
 perioder.

Historie, 7-9 klasse
Historiebrug. Historiske scenarier.
• Eleven kan udlede forklaringer på historiske 
 forhold og forløb ud fra historiske scenarier. 
• Eleven har viden om historiske scenariers funktion.

Idræt, 1-2 klasse 
Idrætskultur, relationer. Samarbejde og ansvar.
• Eleven kan samarbejde i par eller mindre grupper 
 om idrætslege. 
• Eleven har viden om samarbejdsmåder.

Idræt, 3-5 klasse 
Idrætskultur, relationer. Samarbejde og ansvar.
• Eleven kan udvise ansvar i idrætsaktiviteter
• Eleven har viden om roller i idrætsaktiviteter.
• Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og 
 fællesskab.
• Eleven har viden om ansvar og hensyn i idrætsfæl-
 lesskaber.
 
Idræt, 3-5 klasse 
Idrætskultur, relationer. Idrætten i samfundet.
• Eleven kan organisere nye og gamle idrætslege.
• Eleven har viden om nye og gamle idrætslege.

Idræt, 8-9 klasse 
Idrætskultur, relationer. Idrætten i samfundet.
• Eleven kan diskutere samspillet mellem samfund 
 og idrætskultur. 
• Eleven har viden om sammenhænge mellem 
 samfundstendenser og idrætskultur.


