
Leselekse uke 2 og 3 
Ta tida og les så langt du kommer på 5 min. Repetèr det du har lest to ganger 

til. Fortsett videre neste dag 

Symboler 
Et symbol er et tegn eller bilde som betyr noe mer enn det vi ser. Eksempler på 

symboler kan være flagg, kommunevåpen, klubbsymboler (f.eks. 

fotballklubber), klær eller religiøse symboler (f.eks. kors). For mange hundre år 

siden, hadde riddere våpenskjold som fortalte hvem de var. Våpenskjold er 

også et symbol. 

Identitet og kultur 
Din identitet er din egen mening om hvem du er. Din identitet henger sammen 

med hvilke grupper du tilhører. For eksempel familie og slekt, klasse og skole, 

vennegjeng, nasjonalitet osv. En kultur er en gruppe mennesker som har viktige 

ting felles. 

De som styrer Norge 
Den gruppen mennesker som bestemmer i Norge, kalles Stortinget. Der sitter 

det 169 representanter. De er fra hele landet, og er valgt av folket. De som kan 

stemme i Norge, må være 18 år, og ha norsk statsborgerskap. Det eller de 

partiene som får flest stemmer, får i oppdrag å lage en regjering. 

Statsministeren er øverste sjef i regjeringen. Regjeringen kommer med forslag 

til hva Stortinget skal bestemme. En av de viktigste sakene i året, er 

statsbudsjettet. (Der blir det satt opp hva Norge skal bruke penger på).  

Vi har flere domstoler i Norge. Her blir de som har gjort noe galt, dømt til straff. 

Den øverste domstolen i Norge heter Høyesterett. Lovene som domstolene 

dømmer etter, blir bestemt av Stortinget 

Sametinget er på en måte samenes storting. De bestemmer i saker som har 

med samene å gjøre. 

 



 

Vikingtid 
Vi sier at vikingtiden varte fra ca. år 700 til ca. år 1100. Nordboerne begynte da 

å reise ut for å finne nytt land og rikdommer. Norske vikinger reiste først og 

fremst til det som i dag er Irland, Skottland og øyene utenfor, Island og 

Grønland. Det er til og med en nordmann som sies å være den første til å 

oppdage Amerika. Danske vikinger reiste først og fremst opp elvene i Frankrike 

og Tyskland og de erobret mye land i sør-England. Svenske vikinger reiste 

østover gjennom Russland og helt ned til Kaspihavet og Svartehavet. De fleste 

menneskene på denne tiden drev likevel med jordbruk.  

Menneskene trodde på flere guder på denne tiden. De viktigste var Odin og Tor 

Konger og andre storfolk ble begravd i skipene sine. Det er funnet mange rundt 

omkring i landet, men det mest kjente og best bevarte er Osebergskipet. 

Arkeologer graver fram ting man finner. Historieskrivere skriver om og tolker 

det arkeologene finner. Historieskrivere studerer også beretninger fra samme 

tid. 

 

Kongeriket Norge  
Harald Hårfagre klarte å ta makten fra mange småkonger og høvdinger langs 

kysten fra Møre til Oslofjorden, ved å bruke makt. Ved hjelp av ladejarlen i 

Trondheim, kontrollerte han også Trøndelag. Han var den første som kalte seg 

konge over nordmennene. 

Hvis bøndene var uenige i saker som ekteskap, arv, eiendom o.l. samlet de seg i 

møter som ble kalt ting for å bli enige. Hadde noen begått drap, kunne familie 

eller slektninger av den drepte kreve bøter av drapsmannen. Ble man ikke 

enige om bota, kunne de drepe hvem de ville i drapsmannens familie. 

 


