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1. Beskriv, hvad du kan se på billedet (materiale 1). 

materiale 1 

på vandet 

• På billedet ser jeg en tegning af et langt vikingeskib. 

• Der er tre vikinger, som ror, og en viking står i forstævnen. 

• Jeg ser mange vikinger, der stiller eller lægger masten. 

• Til højre sidder en viking med styreåren i hånden. 

 

 

2. Beskriv også, hvad man finder på et vikingeskib. Se på gloserne. 

Man finder på et vikingeskib: 

• en mast 

• flere tove 

• et sejl 

• flere planker 

• en køl 

• et dragehoved 

• en forstævn 

• et ror 

• en styreåre 

• flere årer 

• flere skjolde 

 

 

3. Angiv, hvilke fartøjer til søs du kender. 

Der findes følgende fartøjer til søs: 

• et skib, -e 

• en båd, -e 

• en sejlbåd, -e 

• en robåd, -e 

• en gummibåd, -e 

• en fragtbåd, -e 

• et fragtskib, -e 

• et krigsskib, -e 

• en ubåd, -e 

• en færge, -r 

• et surfbræt, -brætter 

• en kano, -er 

• en kajak, -ker 

• en vandcykel, -cykler 

• en tømmerflåde, -r 

 

 

4. Sig, hvilke aktiviteter der generelt kan udføres på eller i vand: Man kan svømme. Man kan ro. 

Man kan ... på / i vandet. 

• svømme 

• ro 

• sejle 

• bade 

• fiske 

• dykke ned 

• dukke 

• vaske sig 

• surfe 
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5. Lyt til teksten ”Vikingeskibet”. 

a. Notér informationer om robåden og vikingeskibet, krigsskibet og fragtskibet. 

informationer om robåden informationer om vikingeskibet 

• Robåden blev allerede før vikingetiden 
bygget i Danmark, Norge og Sverige. 

• Robåden var et stort skib, der blev brugt til 
ture langs kysten. 

• Vikingeskibet minder om robåden før 
vikingetiden. 

• Vikingeskibet har mast og køl. 

• Vikingerne roede ikke mere end højst 
nødvendigt. 

• Masten var gjort fast i kølen. 

• Kølen var for det meste hugget ud af en 
lang egestamme 

• Det store sejl var velegnet til at drive skibet 
frem, når vinden kom bagfra eller fra siden. 

• Sejlet var lavet af vadmel. 

• Roret sad som en stor syreåre på højre side 
af skibet. 

• Der var ingen kahyt på skibene og ingen 
rigtige siddepladser. 

• Skibet lå ikke ret dybt i vandet. 

informationer om krigsskibet 

• Krigsskibene var lange, smalle og hurtige. 

• Krigsskibet havde plads til mange mænd. 

• Vikingerne kunne sætte et dragehoved i 
forstævnen, når de gik til angreb. 

informationer om fragtskibet 

• Fragtskibene var store og brede. 

• Vikingerne benyttede dem til handels- og 
opdagelsesrejser. 

• Fragtskibene kunne rumme mange varer. 

• Vikingerne sejlede helt til Island, Grønland 
og Amerika med disse skibe. 
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8. Find en overskrift til materialerne 2 til 5 og beskriv dem. 
Sammenlign dine forslag med en makkers. Bliv enige om flere vigtige informationer, som I vil 
præsentere. 

 

materiale 2 materiale 3 

Dragehovedet i forstævnen 

• På nogle skibe kunne vikingerne sætte et 
dragehoved i forstævnen, når de gik til 
angreb. 

Vikingeskibe går til angreb 

• Tre vikingeskibe har sat et dragehoved i 
forstævnen. 

• Det store sejl er sat og vinden kommer 
bagfra. 

• Skibene ligger ret dybt i vandet. 

• Roret sidder som en stor styreåre på højre 
side af skibet. 

• Der er bølger på vandet. 

• Vinden blæser stærkt. 
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Vikingerne springer i land 

• Vikingerne sejler skibene direkte op på 
stranden. 

• Sejlene er taget ned. 

• Vikingerne springer i land og løber til den 
næste by. 

Fragtskibet 

• Fragtskibet er stort og bredt. 

• Fragtskibet rummer mange varer, som fx 
fade, et får og et æsel. 

• Skibet har en mast og et stort sejl. 

• En viking står ved den lange styreåre på 
højre side af skibet. 

• Tre andre vikinger sidder og står på skibet. 
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10. Vikingeskibe og moderne sejlbåde har noget tilfælles.  

a. Skriv numrene fra billedet i skemaet, så det giver mening. 

et vikingeskib 

3 et dragehoved, -er 

4 en forstævn, -e 

6 en køl, -e 

2 en mast, -er 

1 et sejl, - 

5 en styreåre, -r 

 

b. Find den passende definition til numrene. Brug gloselisten sidst i bogen eller ordbøger. 

... er ... 

5 en stor åre der som et ror bruges til at styre et skib med. 

3 en afsluttende del af et skibs forende. 

6 en bjælke eller anden forbindelse langs midten af et skibs bund. 

2 en høj, lodret eller let bagudskrånende stang af træ, metal eller 
glasfiber som et skibs sejl er fastgjort til. 

1 et kraftigt stykke stof, som regel trekantet eller firkantet, der 
spændes ud ved hjælp af fx mast, stag eller tovværk for at fange 
vinden og derved give fart til et skib, en båd eller en windsurfer. 

3 på nogle skibe, og vikingerne kunne sætte det i forstævnen, når 
de gik til angreb. 
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c. Sammenlign materialerne 7 og 8 med materiale 6. 
Beskriv forskelle og ligheder mellem moderne både eller skibe og vikingeskibe. 

 materiale 6 materiale 7 

forskelle • en mast 

• et dragehoved 

• et sejl 

• en styreåre på højre side 

• en etage 

• ingen kahyt 

• ingen teknik 

• tre master 

• ingen dragehoved 

• mere end tre sejle 

• en styreåre i midten 

• flere etager 

• flere kahytter 

• meget teknik 

ligheder • en forstævn 

• en køl 

 

 materiale 6 materiale 8 

forskelle • en mast 

• et dragehoved 

• et sejl 

• en styreåre på højre side 

• en etage 

• ingen kahyt 

• ingen teknik 

• ingen mast 

• ingen dragehoved 

• et sejl som en kite 

• en styreåre i midten 

• flere etager 

• flere kahytter 

• meget teknik 

ligheder • en forstævn 

• en køl 

 


