
ISTID
Nya rö

n om svensk histo
ria

VIKINGAR

Abonnera på Film och Skola eller önska filmerna via din AV-mediacentral

- nya utgrävningar skriver om historien

från

till



De första svenskarna – pionjärerna

FAKTA
Ansvarig utgivare:  
Ann Nordström

Svensk distribution: Cinebox, 2019 
Produktionsland: Sverige, 2019

Från: 10 år Längd: 58 min

Ämne: Historia Språk: Svenska med valbar svensk text

FAKTA
Ansvarig utgivare:  
Ulrika von Yxkull

Svensk distribution: Filmo  2016 
Produktionsland: England 2016

Från: 12 år Längd: 54 min

Ämne: Historia Språk: Svenska, engelska med valbar svensk text

FAKTA
Ansvarig utgivare:  
Ulrika von Yxkull

Svensk distribution: Filmo 2016 
Produktionsland: England 2016

Från: 12 år Längd: 55 min

Ämne: Historia Språk: Svenska, engelska med valbar svensk text

FAKTA
Ansvarig utgivare:  
Ann Nordström 

Svensk distribution: Cinebox, 2019 
Produktionsland: Sverige, 2019

Från: 10 år Längd: 58 min

Ämne: Historia Språk: Svenska med valbar svensk text

Arkeologen Jonathan Lindström reser i spåren efter de som be-
folkat Sverige och Norge efter istiden. Han möter forskare som 
berättar om människor som strömmat in i Skandinavien under 
tusentals år. Arvet från sten- och bronsåldern lever kvar. Det 
märks i människors gener, sedvänjor och sagor. Vad säger för-
resten Jonathans DNA om hans ursprung? Och är det verkligen 
sant att de första svenskarna hade mörk hy och blå ögon?

Sanningen om vikingar 1

Mytomspunna, råbarkade sjöfarare från Norden som härjade 
och plundrade för 1 000 år sedan. Men vikingarna var inte bara 
plundrare. De var också framgångsrika handelsmän och upp-
täckare som reste längre än några andra européer hade gjort 
före dem. Vi får följa arkeologen Kristina Ekero Eriksson på en 
färd, från Birka till Island och ända till New Foundland i Kanada, 
i vikingarnas fotspår. Med hjälp av satellitbilder kan forskarna 
nu göra nya upptäckter som gör att vi kan komma närmare san-
ningen om hur vikingarna levde och verkade.

Arkeologerna Kristina Ekero Eriksson och Sarah Parcak när de 
kartlägger vikingarnas resor utmed den nordamerikanska kus-
ten. De isländska sagorna berättar om fyra resor från Europa 
till ”Vinland”, som vikingarna kallade det nya landet. Genom att 
använda sig av satellitbilder söker forskarna finna spår av viking-
arnas bosättningar. Men varför stannade de inte? Forskarna på 
Island gjorde en häpnadsväckande upptäckt när DNA-tester vi-
sade att en genetisk variation som mest förekommer hos norda-
merikanska indianer återfinns hos 80 idag levande islänningar.

Sanningen om vikingar 2

Arkeologen Jonathan Lindström reser runt i spåren efter de 
som befolkat Sverige efter istiden. Jonathan får en lektion i det 
språk som talades på stenåldern. Går det att känna igen vissa 
ord? Dessutom berättas om nya rön om brons- och järnåldern. 
Samhället på bronsåldern var organiserat på ett långt mer av-
ancerat sätt än vi tidigare har trott. Nu vet vi att svenska kri-
gare och sjöfarare levde som vikingar långt före vikingatiden. 

De första svenskarna – sjökrigarna

Finns på Film och Skola januari 2020. Finns på Film och Skola januari 2020.

Testa Film och Skola med dina kollegor – fri provmånad
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Varnhem och de kristna vikingarna

För drygt tusen år sedan var det vikingatid i Norden och befolkningen var ännu 
inte kristen. Men nya utgrävningar ger oss en ny historia från 900-talet. Gravar 
i Västergötland visar att människor var kristna tidigare än historikerna trott och 
svenska historieböcker bör uppdateras.

Kata hette en mäktig vikingakvinna som lät bygga den första svenska stenkyr-
kan i Varnhem. Därmed bröt hon mot den tidens tabun. Kata och hennes make 
Kättil ger oss kunskap om hur det gick till när Sverige tog steget från en bygde-
makt till en kungamakt.

Vilka var vi? 
som liknar vikingatidens fartyg, fast från på 
bronsåldern. Dessutom har spår från stora mi-
litära sammandrabbningar visat att det redan 
då fanns avancerade samhällen och långväga 
kontakter med aktiv handel. Det och mycket 
annat visas i de spännande programmen De 
första svenskarna.

Ny teknik och nya utgrävningar skriver om vår 
historia. Gamla sanningar ställs på ända och 
historien ändras. Ett exempel är från Varnhem i 
Västergötland. Där finns många gravhögar och 
arkeologer tyckte att det var konstigt att de 
inte hade hittat gravar från yngre järnåldern. 
De började gräva och insåg att skelett, som var 
begravda på kristet sätt, var från vikingatiden. 
Sverige kristnades alltså tidigare. 

Andra exempel är analyser av skelett som visat 
sig komma från istiden och bronsåldern. Fyn-
den berättar om skickliga sjöfarare med skepp 

Vad menas med att historia är en ”levande 
vetenskap”?

Ursvensken hade mörk hy och blå ögon och på vikingatiden fanns det kristna. 
Sprid forskarnas nya kunskaper i ditt klassrum!

Testa Film och Skola med dina kollegor – fri provmånad Lärarhandledningar finns på: www.filmochskola.se

Lgr 11

• Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och 
fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om 
kulturmöten och om likheter och skillnader i levnads-
villkor för barn, kvinnor och män.

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500
Historia, åk 4–6
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PROVA FRITT EN MÅNAD

www.filmochskola.se

• Responsiv design som passar alla enheter

 Lärarhandledningar ingår

• Funktioner som temasidor, göra egna filmklipp 
och spara favoritfilmer

• Lärarhandledningar kopplade till Lgr11 och Gy11 

• Tusentals strömmande filmer för skola och 
förskola

Film och Skola är en användarvänlig webbtjänst med 
strömmande filmer och lärarhandledningar för personer 
som arbetar med barn och ungdomar i skolan. 

Lärarhandledningarna ger läraren vägledning i frågor och 
aktivitet före och efter filmvisning. 

Har du inte provat Film och Skola innan så kan du få en 
kostnadsfri provmånad för samtliga utbildningsfilmer. 

Följ oss

Filmo, Cinebox och Film och Skola - en del av Swedish Film AB

Box 6014  •  171 06 Solna  •  Tel: 08-445 25 50 vxl  • info@filmochskola.se  www.filmochskola.se
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