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Religion 
Fornnordisk religion och några gudar 
 
I den fornnordiska religionen trodde man att de fanns flera olika gudar  - du känner säkert 
redan till namnen på fler av dem.  
I fornnordiska religionen liknade gudarna mer människor och hade mer människoliknande 
egenskaper – både positiva och negativa. De kunde vara snälla men även luras och bråka. Det 
betedde säg även lite som människor och gifte sig, fick barn (det hände även att gudar fick 
barn med människor eller jättar).  
  
Asgård, Midgård och Utgård 
Asgård var hem för gudarna och Midgård för människorna samt Utgård hem för jättarna. 
 
Oden 
Högst av alla gudar var Oden – Krigsguden.  
Oden bodde i Vallhall. Vallhall var en plats där gudar och människor som stupat i strid kom. I 
Vallhall var det bra och man fick äta grisen Särimner och dricka så mycket mjöd man ville. 
Särimner åts varje kväll men var vid liv varje morgon dagen efter – på kvällen åts hen igen 
och så gick det runt runt.   
Oden hade bara ett öga – det andra ögat hade han offrat i mimers brunn, och på så sätt kunde 
han se det som hände. Oden hade även två korpar och två ulvar. Korparna hette – Hugin och 
Munin och flög runt över hela Asgård och Midgård och såg allt. och ulvarnas namn var Gere 
och Freke.  
Oden har i svenskan givit namn åt onsdagen.  
 
Tor  
Tor var Odens son. Han hade en hammare som vapen och var den starkaste av alla gudar.  
Man trodde att nr Tor kastade sin hammare så började det åska och blixtra. Därför kallades 
Tor för åskguden. Tor hade bockar som drog honom när han åkte rund med sin hammare.  
I svenskan har namnet Tor givit namn åt torsdagen.  
 
Freja 
Freja var fruktbarhetens Gudinna och var syster till Frej. Freja var därför viktig för både 
jorden (så det blir bra skördar) och människorna (så de fick många barn). Freja var känd för 
sin skönhet och jättarna ville ofta röva bort henne.  
 
Fenrisulven 
Fenrisulven var en stor varg som var son till guden Loke. Han hade flera syskon bla 
Midgårdsormen och hästen Sleipner. Fenrisulven växte upp som hemlös och blev en stor 
otäck varelse som man fängslade med en speciell tråd, gjord av alla möjliga ingredienser bla 
fiskars andedräkt och björnens senor.  
 
Hästen Sleipner 
Sleipner var en mycket speciell häst med åtta ben. Han tillhörde Oden och galopperade 
snabbare än alla andra hästar, ja till och med snabbare än vinden. Han kunde galoppera på 
såväl mark, vatten och i luften.  
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Instuderingsfrågor 

1. Vem var Oden? 
2. Vad var speciellt med Odens ena öga? 
3. Varför hade han offrat sitt ena öga? 
4. Vad hette Odens korpar och vad använde Oden dem till? 
5. Vem var Odens son? 
6. Vad hade Oden för andra djur? 
7. Vilket vapen hade Tor? 
8. Vad trodde människorna att Tor bidrog med för väder? 
9. Vad hade Freja för egenskaper? 
10. Vilket djur var Fenrisulven? 
11. Hur många ben hade hästen Sleipner? 

 
 
Uppgift – 
Välj en av karaktärerna Oden, Tor, Freja, Fenrisulven och Sleipner –  
Du ska forska vidare om den du valt  

- Skriv minst en halv A4 om den du valt med mer info än det du fått veta ovan.  
-  Måla även en bild som du tror att människorna på den här tiden tänkte sig att 

guden/varelsen såg ut.  
 
 
 
 
 
 
 
	


