
I avsnittet intervjuas Tommy Kuusela, forskare vid Institutet för språk och 
folkminnen.

Frågor till podden
1. Vad handlar dikterna i Den poetiska Eddan om?

2. Vad betyder Edda?

3. Varför är ursprunget till Eddadikterna så omdiskuterat?

4. Vad handlar ”Völvans spådom” om? 

5. Finns det någon del av ”Hávamál” som är aktuell än i dag?

6. Vad berättar dikterna i Den poetiska Eddan om den tid de då skapades?

7. Varför ska vi läsa Den poetiska Eddan och annan äldre litteratur,  
enligt podden?

8. Vad handlar ”Kvädet om Trym” (kvädet betyder sång) om?

Den poetiska Eddan

Uppgifter till



Fler uppgifter för dig som arbetar med Svenska impulser 2
Eleverna kan förslagsvis få lyssna på podden som förberedelse inför arbetet 
med lärobokens avsnitt om Island under medeltiden och Den poetiska Eddan. 

Introducera podden

Ge en kort bakgrund till Den poetiska Eddan. Utgå gärna från det som tas upp 
på s. 148 och i rutan på s. 149. Titta på uppslaget med gudar (s. 152–153) och 
repetera framför allt vilka Oden, Tor och Freja är.

Förslag på hur podden kan kopplas till läroboken

Återkoppla gärna till podden under arbetet med lärobokens avsnitt om Den 
poetiska Eddan. Här är förslag på uppgifter som på olika sätt knyter podden till 
lärobokens innehåll: 

 � I podden berörs kort vad vi känner till om hur och när dikterna i Den 
poetiska Eddan kom till. Vad berättar läroboken om bakgrunden till 
Eddadikterna och hur det gick till när dikterna hittades på 1600-talet?

 � I podden beskrivs översiktligt handlingen i ”Vövlans spådom”. Läs mer om 
den i läroboken. Vilka olika faser i diktens handling skildrar de tre utdragen?

 � I podden läser Tommy Kuusela några strofer ur ”Hávamál”. En av dessa 
finns bland annat i läroboken. Håller du med om att de råd som Oden ger  
är gångbara även i vår tid? 

 � Följ upp diskussionen om Odens råd genom att göra Skriv-uppgiften på s. 151.


