KOLL PÅ

AKTIVITETSBOKEN

FACIT

1

4

marken. Läs meningarna och skriv numren vid rätt bild.
1. Det översta jordlagret tas bort.
1. Arkeologerna
Det översta jordlagret
tas bort.
2.
gräver efter
fynd.
2. Fynden
Arkeologerna
3.
läggs igräver
påsar. efter fynd.
3. Det
Fynden
påsar.
4.
blir läggs
en nyi utställning
på museet.
4. Det blir en ny utställning på museet.

Vi repeterar FORNTIDEN

4.

2 Järn var en viktig metall under järnåldern. Läs om järnet och skriv
siffrorna vid rätt bild.
1. Sjömalm skrapades upp från sjöbotten och lyftes upp genom
hål i isen.

(s. 4–5)

1. Flera svar är möjliga.

2. Malmen brändes så att skräp försvann.

3. Malmen blandades med träkol och hettades upp i en ugn.
Då rann järnet ner i botten av ugnen. Där stelnade det till en klump.

2. Flera svar är möjliga.

2
2

4. Järnklumpen hettades
upp och hamrades så att
mer skräp försvann.

3.

5. Smeden kunde smida
en yxa av järnet.

2

1
1

1
1
1

5
3

4

4
4

3
3

Föremålen
5.5 Varför
i graven tillhörde en krigare och
trodde arkeologer tidigare att krigaren i Birka var en man?
5 Varför
trodde
arkeologer
att krigaren
i Birka
var enkrigare
man?
arkeologernatidigare
trodde
att
alla
var män.

4. Flera svar är möjliga.

3 Varför tror du att smeden var en viktig person?

Vilka var vikingarna?

5. Flera svar är möjliga.
6. Bronsåldern.
Grundboken s. 14–15

FORNTIDEN

7

2. Vikingatiden

10
10

Vikingatid

1. Orden ska vara i följande ordning i texten:
bönder
hemma
vikingatiden
vikingaskepp
Danmark
Norge
Island

VIKINGATIDEN

Grundboken s. 18–19

VIKINGATIDEN

Grundboken s. 18–19

(s. 6)

1. a) År 750 e.Kr.
b) Cirka 300 år.
c) För cirka 900 år sedan.

(s. 9)

Hur såg det ut här då?
2. Flera svar är möjliga.
1

Varför bodde de flesta människor vid vatten på vikingatiden?

Hur såg det ut här då?

2. Ordet viking kan komma från Viken,
en havsvik i Norge.
2 Sätt sjöarna på rätt plats i cirklarna

3. Vikingarna reste för att handla, utforska
på kartan. Använd en kartbok.
områden, plundra eller erövra områden.
1. Vänern

(s. 10)

1. Vikingarna kunde färdas på vattnet.
De kunde fiska och få vatten till matlagning.
2. 4. och 5.

2. Mälaren

8

4. a) Vikingarna beskrevs som tappra och
3. Vättern
4. Storsjön
modiga.
5. Hjälmaren
6. Östersjön
b) Flera svar är möjliga.

A

7. Siljan
8. Torneträsk

Hur kan vi veta något?

(s. 7–8)

1. a) Gravhög
b) Mynt
c) Runsten

3 Vad kallades områden som människor
odlat upp och bor i?

2. a) 2
b) X

4 Det fanns skogar som var så stora
att de blev naturliga gränser mellan
olika folk. Var bodde de här folken?
Sätt ut bokstäverna på rätt plats
på kartan.

3. Finns kvar: tänder, järngryta, runsten, lerskål,
djurhorn, glaspärla, spjut
A Samer
B. Östgötar
Försvinner: träsked, hår, frukt, papper
C. Västgötar

4
E
Norge 7

2
1 F
5
C
3 B D
6
Danmark

D. Gutar
E. Jämtar
F. Svear

3. Bygder
5 Skriv våra grannländer Norge och
Danmark på rätt plats på kartan.

12
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2

Grundboken s. 22–23
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3. Vikingarnas liv
Livet på landet

Freja: (halsband) Kunde trolla, se in i fram
tiden och se dolda ting. Hon hjälpte kvinnor
när de skulle föda barn.

(s. 11)

Oden: (spjut) Var vis och lärde människorna
att skriva med runor. Han var en krigsgud.

1. Flera svar är möjliga.
2. Flera svar är möjliga.

5.

3. Höstbloten var vikingarnas nyårsfest.

6

T

4 Lös korsordet.

4. Förslag: Maten hade tagit slut under vintern.
1. Så kallades gudarna.
2. Vikingarnas religion.
Det går inte att odla på vintern.

4

4. Här bodde människorna.

(s.5.12)
Här bodde jättarna.

1. Flera svar är möjliga.

6. Åskguden

2. gröt, kyckling, ägg, bönor, ost

8. Krigsguden

7. Kärleksgudinnan

5

9. Dödsriket

Kläderna

1
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3. Här bodde gudarna.

Huset och maten

O

2

(s. 13)

7

1. Kvinnan uppifrån och ner: dräktspänne, pärlor,
bälte, klänning, underklänning, skinnskor.
Mannen uppifrån och ner: ringnål, mantel,
kjortel, bälte, byxor, skinnskor.
2. linblomma – linne
får – ylle
ko – skinn

9

8

Världsbilden

3.1 Förslag:
Det fanns inte knappar eller dragMänniskorna på vikingatiden trodde att världen såg ut på ett annat
sätt än vad vipå
tror ivikingatiden.
dag. Skriv siffrorna på rätt plats i bilden.
Grundboken s. 30–31
kedjor
1. Yggdrasil

5. Havet

2. Asgård

6. Hel

3. Midgård

7. Valhall

– Död och begravning

1

Världsbilden
1.

Attblota
blotatill
tillgudarna
gudarna– Död och begravning
Att
VIKINGATIDEN

(s. 14–15)

7

4. Utgård

2.

3

4
6

(s. 16)

1. Vart åttonde år var det en stor blotfest i
Gamla Uppsala. Svearnas kung ledde bloten.
Djur och även människor kunde offras till
2 Här ser du bilder som visar hur en flicka kunde begravas under
gudarna.
vikingatiden. Läs texten och skriv siffrorna vid rätt bild.

1

2

Vad hände vart åttonde år i Gamla Uppsala under vikingatiden?

5

4

21

5

1

6

3

1. Flickan Tola dör.
3. Valhall
2. Hon kläs i sina finaste kläder.

3. Familjen ser till att hon får med sig mat och viktiga saker.
4. Flera
svar är möjliga.
4. Hennes kropp bränns.

Rita in gudar
och varelser
som vikingarna trodde på.
2.2 Flera
svar
är möjliga.

5. De brända benen täcks av sten och jord.

Använd orden i rutan.

6. Så här ser graven ut i dag.

3. Flera svar är möjliga.
Odens korpar

Räsvelg

Ratatosk

Midgårdsormen

Åskguden Tor

En jätte

4. Tor: (hammare) Skyddade världen mot
jättarna och onda makter.

3 Var trodde vikingarna att de som dog i strid hamnade?

Skinfaxe

3 Färglägg bilden.

4 Varför gillar arkeologer gamla vikingagravar, tror du?

16

VIKINGATIDEN

Grundboken s. 30–31

18
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17

4. Vikingafärder

Vikingaskeppen

(s. 20)

Vindflöjel

1.

Plundring och handel

(s. 17)

Mast

1. Titta på kartan i grundboken s. 34–34

Segel

2. Titta på kartan i grundboken s. 34–34
3. Ryssland – Gårdarike
Nordamerika – Vinland

Resor västerut och resor österut

(s. 18)

Styråra

1. Vikingarna reste för att handla, plundra,
bosätta sig på nya platser eller för att arbeta.

Århål
Kista

Vattentunna
Sköld

2. England, Irland, Island, Grönland, Nord
amerika
3. a) Gudrid reste till Vinland.
b) Skrälingar

Drakhuvud

4. Finland, Estland, Ryssland, Turkiet, Grekland

Skatter från vikingatiden

5. Väringarna var livvakter hos kejsaren och
2. svärd, mjöl, filt, kniv, hjälm, gryta, kam,
1 Varför blev många skatter kvar i marken?
kejsarinnan i Konstantinopel.
sked, torkat kött
– kungens
6.Birka
Ragnvald
var stolt överstad
att han varit chef
3. Flera svar är möjliga.
över
väringarna
1 a)
Var låg
Birka? Skriv etti BKonstantinopel.
vid rätt röd punkt på kartan.
b) I Norge hette den viktigaste handelsplatsen Kaupang.

Skriv
K vid rätt punkt
på kartan.
Birka
–ettkungens
stad

ad
punkt på kartan.

1. c)

plats. Skriv ett U

U

H

U

H
3 Skriv
ut siffrorna på rätt plats
i bilden.
2.
Handelsmännen
reste
med båt.

4

3.

1

6
5

2

2. Försvarsmur
4. Borgberget
6. Pålar

1. Ibland grävde vikingarna ner silver under
sitt hus. De trodde att det gav lycka.
2. Man ska kontakta ett museum eller Läns
3. Vikingarna brydde sig om silvrets vikt.
De gjorde smycken av mynten.
4.

1. Ö i Östersjön där skatter hittats.
1. Mälaren
2. Metall som många mynt gjordes av.
2. Försvarsmur
3. En sådan person gjorde affärer.
3. Gravfält
4. Sveriges första handelsstad.
4. Borgberget
5. Kan du få om du hittar en skatt.
5. Hamnen
6. Ett annat ord för slav.
6. Pålar
7. Gör utgrävningar och arbetar

5

med gamla saker.

2

9. Så heter vikingarnas bokstäver.

5. På borgberget kunde människorna få skydd
om staden blev hotad.
5 Vad gjorde människorna på borgberget?

6. I Birka kunde man köpa kläder, kammar,
smycken, vapen, järn, skinn, pälsar, pärlor,
glas och sidentyg.

G
O
S
T
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A
Y
N
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D
Å
8

8. Styrdes vikingaskeppen med.

4 Varför
fanns hindrade
det pålar i vattnet
utanför Birka? skepp från att
4.
Pålarna
främmande
ta sig in till staden.

9

R

B I R K A
U
K Ö P M A N
O
A R K E O
4

3

5

1

1
5

3. Gravfält
5. Hamnen

3

4 Lös korsordet.

6

1. Mälaren

(s. 21)

3 De muslimska köpmännen använde mynten som pengar.
styrelsen.
Vad gjorde vikingarna med mynten?

2 Hur reste handelsmännen mellan städerna?

na?

irka?

B

d) Uppåkra i Skåne var en viktig mötesplats. Skriv ett U
vid rätt punkt på kartan.

handelsplatsen
å kartan.

(s. 19)

I södra Danmark hette den viktigaste handelsplatsen
Hedeby. Skriv ett H vid rätt punkt på kartan.

K

latsen Kaupang.

B
Skatter
från vikingatiden

K

2 Vad ska du göra om du hittar silvermynt eller något annat från vikingatiden?

7

6

T
R
Ä
L O G

6 Vad fanns att köpa i Birka?

VIKINGATIDEN

Grundboken s. 38–39
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Grundboken s. 42–43

VIKINGATIDEN

4 VIKINGATIDEN

21

23

FACIT

En saga som källa?
1. 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Brott och straff

(s. 22)

Fakta
Påhitt
Fakta
Påhitt
Påhitt
Fakta
Fakta
Påhitt

1. a)
b)
c)
d)

(s. 25)

Tingsplatsen
Lagmannen
Stormän och bönder (fria män)
Kvinnor och trälar

2. Feg
3. Ha en kärleksaffär med någon hon inte var
gift med.
4. a) Den dödes släkt ville hämnas.
b) Släktens ära stod på spel.

5. Vikingarnas samhälle

5. Holmgång var en duell där männen slogs
tills någon dog eller gav upp.

Familjen

6. Förslag: Lagarna skrevs inte ner. Det fanns
inga lagböcker.

(s. 23)

1. a) Kungar och stormän
Bönder
Trälar
b) Gudarna

Skriva med runor

2. a) Bönder
b) Kungar och stormän
c) Trälarna

3. VIKINGARNA STAVADE SOM DE VILLE

1. Futhark
2. Flera svar är möjliga.
4. Runorna ristades in i trä eller i sten. Det var
enklast att rista raka streck.

3. Förslag: När pojkar var 15 år ansågs de vuxna och fick bestämma själva och bära vapen.
Flickor giftes bort och skulle lyda sin man.

5. Runstenar restes för att hylla döda släktingar
eller för att berätta om vikingatåg.

4. Förslag: Nycklar i kvinnogravar kan betyda att
kvinnorna hade hand om viktiga saker i hemmet.

En vikingakung

Vikingarna blir kristna
2. 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

(s. 24)

2. Olof Skötkonung var den första kungen som
styrde över både svear och götar. Han var den
första kristna kungen.
3. Kungen bjöd på fest.
Kungen plundrade för att bli rik.
Kungen lät bygga en stor gravhög.

Asatron
Kristendomen
Asatron
Kristendomen
Kristendomen
Asatron
Kristendomen
Asatron
Asatron

3. Förslag: Kristendomen slog igenom. Vikingatågen upphörde. Folken i Europa hade ett
bättre försvar. Vikingakungarna ville hellre
varavänner med kristna kungar än att plundra.
Fler handelsmän kom hit när folket var
kristna.

Vikingakungen
Kungen i dag
Vikingakungen
Kungen i dag
Vikingakungen
Vikingakungen, Kungen i dag
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(s. 27)

1. Ansgar var en tysk munk.

1. Kungen reste runt för att hålla ordning på
folket och för att påminna dem om att han
bestämde.

4. 1)
2)
3)
4)
5)
6)

(s. 26)

5
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6. Medeltiden

Samer i norr

(s. 32)

1.

Sverige blir ett rike

(s. 28)

röd

1. Rätt följd på bokstäverna: M E D E L T I D E N
2. 1100–1500 f.Kr.
3. Jag är kung. Jag försvarar och bestämmer över
landet. Kyrkan slipper betala skatt.
Jag är biskop. Den kung som blivit krönt av
kyrkans biskop får stöd av oss.

Hur kan vi veta något?

orange

gul

(s. 29–30)

1. Förslag:
Brev: Berättar om hur människorna levde.
Målning: Visar hur människor var klädda och
hur redskap såg ut.
Byggnad: Visar hur människor byggde hus.
Föremål: Visar hur människor klädde sig och
vad som var modernt.
2. 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2. Samer och samiskan
3. Svenska
4. a) Nåjden var en samisk präst.
b) Birkarlarna samlade in pälsar och skinn
från samerna till kungen.
5. Flera svar är möjliga.

Krönika, brev, bilder
Byggnader, bilder
Kvitton
Bilder
Krönika, brev
Bilder, redskap av järn
Brev

6. Flera svar är möjliga.

Barn på medeltiden
1. Flera svar är möjliga.
2.

3. Flera svar är möjliga.

1

4. Förslag: Man kan se hur plogen såg ut och att
den kunde dras av en häst. På gården fanns
djur som grisar, getter, kor och hästar.

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

e) Sju barn överlevde.
3. Många barn dog av sjukdomar eller olyckor.

5. Förslag: De odlade säd. De skördade med
en skära. Kvinnor och män hjälptes åt med
skörden. Båda hade huvudbonad. Soldaterna
hade svärd och rustning.

4. Mirakelberättelser visar vad barnen gjorde och
vad föräldrarna tyckte om sina barn.

Gården och maten

6. Bockstensmannen är välbevarad eftersom han
låg i en mosse.

Norden förändras

(s. 33)

(s. 34–35)

1. Flera svar är möjliga.
2. Alla bönder i byn fick både bra och dålig jord
att odla.

(s. 31)

3. Spade
Årder

1. Vikingatid: asagudar, bygden, släkten, lagar
för mindre områden, bönder, trälar
Medeltiden: adelsmän, biskopar, bönder,
lagar för hela landet, kristendom, städer

Skära
Yxa

Lie
Räfsa

4. Korna var mindre på medeltiden. De betade
på ängar och i skogen och på vintern var det
ont om foder.

2. Den som frigav trälar var en god kristen.
Det var dyrt att ha trälar.

5. a)
b)
c)
d)

3. Skåne, Blekinge, Halland, Härjedalen,
Jämtland (Lappland)

Torka, röka, salta
Flera svar är möjliga.
Flera svar är möjliga.
Salt

6. Flera svar är möjliga.
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7. Den medeltida kyrkan
Kyrkan i Europa

c) Djävulen skrämde människorna. Hos
honom kunde man hamna om man syndat.
4. Först hamnade de flesta i skärselden och
därefter i himlen eller i helvetet.

(s. 36)

1. a) Jesus står i mitten.
b) Maria står till vänster om Jesus.
c) Johannes står till höger om Jesus.

Socknen och kyrkan

5. De kunde göra bot. Det gick att köpa
avlatsbrev. Då betalade man för att kyrkans
folk skulle be för en.
(s. 37–38)

1. Färglägg:
Livet i klostret Livet
1.
a) 3 lamm, 6 gäddor, 1 tunna korn
1 Undersök klosterruinen.
b) 9 lamm, 18 gäddor, 3 tunnor korn Jämför teckningen och
c) Familjen har kvar 18 lamm, 36 gäddor
bilden på s. 74–75
i grundboken.
och 6 tunnor korn.
a) Skriv
d) Förslag: Prästen gav en del av skatten
till siffrorna på
rätt plats i bilden.
de fattiga och en del behöll han själv.

i klostret

1. Kyrkan
2. Prästen ordnade dop, vigsel och begravningar.
2. Sjukstugan
Prästen gav förlåtelse.
3. Abbotens hus

Mars

Gud

Venus

Månen

Solen

3

3. Flickor kunde lära sig läsa och skriva om de
tillhörde en stormannafamilj eller blev nunnor.

Merkurius

4. Flera svar är möjliga.

Jupiter

Helgonet Birgitta

2. Hon fick lära sig att läsa och skriva. Hon hade
uppenbarelser.
42

3. Flera svar är möjliga.

MEDELTIDEN
att

na

Grundboken s. 74–75

4. Ett ben eller ett föremål från en helig person.
5. a) Lucia
b) Jultomten

a) Änglar:

c)

(s. 42)

1. Birgitta kom från en rik familj, en stormannafamilj.

2. Flera svar är möjliga.

b)

(s. 41)

2. På medeltiden skrev man lagar, testamenten
och olika listor. Man skrev även av böcker.

såg ut?

Saturnus
Solen
Jupiter
Venus
I dag vet vi att universum
Merkurius
ser ut på ett annat sätt.
Månen
Skriv en skillnad.
Jorden
Helvetet

Odla örter till medicin

1. 2) Eleverna skriver med latinska bokstäver.
3) Pojkar och flickor lär sig samma saker.
6) Skolan brukar ligga i en stad.

(s. 39)

Stjärnorna
Mars

Medeltidens människor tänkte sig
det fanns fler varelser än människori universum. Vad gjorde de här varelserna
för människorna?

Odla grödor Kopiera böcker

Vårda sjuka Sjunga

Stjärnorna

2

6

Skolan och skriften

Hur trodde människorna på medeltiden att universum
Skriv orden på rätt plats i bilden.
Saturnus

2
3

Nunnorna och munkarna arbetade med olika saker. Skriv vad de gjorde.

Jorden, himlen och helvetet
Jorden,1.himlen och helvetet
Gud

Helvetet

8
2. Brodera

2

6. Flera svar är möjliga.

Jorden

7

4

8. Kök

5. Flera svar är möjliga.

1

1

5

3. En god kristen eller modig person kunde 4.5. Trädgården
Tvättrum
bli helgonförklarad efter sin död. Helgonen
6. Matsal
7. Munkarnas hus
kunde vara skyddshelgon.
4. a) Kyrkan
b) Inringat: huset närmast kyrkan.
c) Tionde

(s. 40)

3. a) Änglarna hjälpte Gud och kunde ge
Helgon:
människorna meddelanden.
Djävulen och hans smådjävlar:
b) Helgonen bad böner för människorna
och skyddade dem.

4 Vad trodde människorna skulle hända när de dog?

5

Hur kunde en människa påverka vad som hände efter döden?
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andel och städer
8. Handel och städer

Hansan – Varor från fjärran länder (s. 46–47)
1.

rför uppstod
det städer?
Varför uppstod
det städer?

(s. 43)

1.

Sätt ut siffrorna på rätt plats på bilden av
den medeltida staden.

Stockholm
Reval

2

Visby

1
3
4

Riga
Skanör

5

Lübeck

Brygge

Vad användes byggnaderna och platserna till?

2. a) I rådhuset träffade borgmästaren rådet. 		
Här dömdes brottslingar.
b) Torget
b) På torget var det marknad. Här fanns
en brunn.
) Stadsmuren
c) Muren skyddade staden mot fiender.
Vem bestämde mest i staden?
Här togs det upp tull.

) Rådhuset

2. a)
b)
c)
d)
e)

3. Borgmästaren och rådet styrde.
4. Förslag: Sopor slängdes på gatorna. Det fanns
inga avlopp. Djur gick runt på gatorna.

3. Förslag: Tyska ord kom in i det svenska
språket. Tyska hantverkare kom till Sverige
och började arbeta här.

Det fanns en del miljöproblem i medeltida städer. Beskriv två problem.

5. Flera svar är möjliga.

4. Staden Reval var den stad där det bodde flest
svenskar i hela världen. Trots att staden inte
låg i Sverige.

Vilka miljöproblem kan det finnas i städer i dag?

boken s. 80–81

Vilka levde i staden?

(s. 44–45)

1. Hur gammal den är.
Om ägaren var rik eller fattig.
Vad den är gjord av.
2. Uppifrån: skräddare, bagare, smed, skomakare,
MEDELTIDEN
slaktare

Reval
Brygge, Lübeck
Danmark
Koppar, järn, smör, pälsar
Tyskland

5. Tyska köpmän och hantverkare, finländare.

Sjukdom och sjukvård

45

(s. 48)

1. a) Den sjuke tappas på blod – åderlåtning.
b) Man kunde be för att bli frisk.
c) Munkar och nunnor gjorde medicin
av örter.

3. Skrået bestämde vad hantverkarna skulle ta
betalt. Skrået var en skola för lärlingar.
4. Fiskmånglerskan sålde fisk.
Dokvaskerskan tvättade huvuddukar.
En jordemor hjälpte till när det föddes barn.
Bryggerskan bryggde öl.

2. Fattiga och gamla i städerna.
3. En bakteriesjukdom som gjorde att kroppsdelar kunde falla av.

5. Birgitta Bägarmakerska var änka och hade
tagit över sin mans verksamhet.

4. a) Pesten spreds från loppor till människor.
Människorna smittade sedan varandra.
b) Var tredje människa i Sverige dog av
pesten.

6. murare, tegelmakare, stenhuggare, takläggare,
timmerman, hamnarbetare, grovarbetare,
fönstermakare, finsnickare, ugnsmakare,
järnsmed

5. Kungen trodde att pesten var ett straff
från Gud.

7. Flera svar är möjliga.
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r och

1 Vad kallas samhällsgrupperna? Hur försörjde de sig?
stormän Skriv under bilderna.

9. Vem bestämde?

stormännen?

Medeltidens samhälle
Bönderna: arbetade med jordbruk.

Kungar och stormän

rdet frälse.

Borgare: arbetade med hantverk och handel
i städerna.

(s. 49–50)

1. Stormännen var rika bönder som ägde många
gårdar eller borgar.

Stormannafamiljer: ordnade krigare åt
kungen, ägde jord.

e riddaren när han svor eden?

2. De stormän som hjälpte kungen med krigare
slapp betala skatt.

Kyrkan: bad böner, ägde jord, fick gåvor.
2. a)

r du att man hade torneringar?

3. Vara modig, lyda kungen, vara en god kristen
och försvara kvinnor och barn.
4. Flera svar är möjliga.

dades en pojke till riddare? Läs och skriv rätt siffra vid bilderna.

5.

Stormän 1 ruta
Nunnor, munkar, präster 2 rutor
Stadsbor 5 rutor

5

ring fick pojken flytta hemifrån för att utbildas och tränas i en

tormannafamilj.

(s. 51)

Bönder och trälar 92 rutor

2 Hur stora var samhällsgrupperna under 1300-talet?

de sig att passa upp och vara artig.

var 14 år fick han sköta stormannens hästar och vapen.

nade på att rida och använda vapen.

a) Färglägg rutnätet. Börja med att ge varje grupp en färg.

åldern dubbades han till riddare och svor eden.

4

3

Stormän 1 ruta

Nunnor, munkar, präster 2 rutor
Stadsbor 5 rutor
Bönder och trälar 92 rutor

2

1

b) Vilken samhällsgrupp var störst?

b) Bönderna
6. a)

0–91

3. a) Väva, brodera, sköta hushållet, sjunga
och spela.
b) Rida, sköta hästar, använda vapen och
vara artig.

51

MEDELTIDEN

3 a) Vad fick döttrar till rika stormän lära sig?

n var man skyddad
all. Rika stormän
dare kunde bygga
org att bo i.
hade också borgar.
på olika platser i
och där bodde
s fogdar och
.

iffran vid ordet
ats i borgen.

Kungar och drottningar

9
7

1. a) Drottningar
		 Cecilia 1180
Katarina Sunesdotter 1245
Sofia av Danmark 1270
Hedvig av Holstein 1280
Märta av Danmark 1300
Blanka av Namur 1340

b) Vad fick söner till rika stormän lära sig?

6

11

3

9 Riddarsalen

10 Fängelsehålan

11 Sadeltorn

8

4
2
1

7 Sovsalen
8 Toaletten

10

5

b) Kungar
		 Knut Eriksson 1196
Erik Eriksson 1250
Valdemar Birgersson 1275
Magnus Ladulås 1290
Birger Magnusson 1318
MEDELTIDEN 53
Magnus Eriksson 1364

en som saknas i meningarna.
från rutan.

en ett namn:

(s. 52–53)

b) Vallgraven
var ett djupt Fällgallret
dike runt muren som gjorde det
svårare för fienden att ta sig fram.
Vindbryggan
i borgens port gick att fälla ner för att hindra
Grundboken
s. 92–93
Skottgluggar
fienden att komma
in.
utanför porten
var som en bro över vallgraven,
Toaletten
men den gick att hissa upp för att stänga porten.
Riddarsalen
i muren gjorde att försvararna kunde skjuta
Sadeltorn
i skydd mot fienden.
stack ut från sovsalen
muren så att bajset hamnade
i vallgraven.
fängelsehålan
användes vid fester.

c) Magnus Eriksson
d) Släkterna skulle samarbeta och stödja
varandra.

c) Flera svar är möjliga.

hängde ut som en sadel mitt på muren så att
försvararna kunde skjuta pilar längs murens utsida mot fiender.
sov hela familjen.
kunde fångar hamna.
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2. a) De rika stormännen valde kung.
b) Eriksgata
c) Kungen reste runt för att visa upp sig3
för folket och bli godkänd.
3. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uppland
Södermanland
Östergötland
Småland
Värmland
Närke
Västmanland

Birger jarls släkt stiftar lagar

(s. 56)

1. Det fanns olika lagar i olika delar av landet.
Varför tyckte kungen att det var bra med samma regler och lagar
för hela landet?

2. Brott i kyrkan, i hemmet, på tingsplatsen och
brott mot kvinnor.
3. Det blev lättare att styra landet.

4 Bilden är från Tyskland och visar några olika medeltida straff.
Läs och ringa in straffen.

4.

a

a) En tjuv som tagit
en häst blir hängd.

4. Kyrkan hjälpte kungen att styra landet.
Kungens soldater gav kyrkan skydd och
kungen gav kyrkan mark.

b) En storman som
stulit en dyrbar
bägare blir halshuggen. Det ansågs
finare att dö så.
c) Den som stulit en
höna får handen
avhuggen.

c

5. präster, nunnor, munkar, ärkebiskopar,
biskopar

b

bråkiga släkt tar makten
råkiga Birger
släkt jarls
tar makten
58

(s. 54–55)
Margareta
en union
Margareta
skapar
enskapar
union

Grundboken s. 98–99

MEDELTIDEN

1.100 år.
e i Sverige i över

1.

1 Försök att rita in de medeltida gränserna för Sverige.
Titta på kartan på sidan 61 i grundboken.

Magnus
Eriksson

annat Valdemar

kung. Men

Erik

gjorde uppror

tog kunga-

2 a) Vilka länder var Margareta drottning över?

en äldsta hette

Valdemar

Erik och Valdemar.

Magnus Ladulås.

Birger

r. Birger dödade

b) Färglägg länderna i unionen med en färg.
c) Varför kallas unionen för Kalmarunionen?

blev stormännen

Danmark. Stor-

Magnus
Ladulås

agnus Eriksson
brorson till

Valdemar

hjäl.

(s. 57)

3 Varför ville länderna gå samman i en union?

få ordning på
på alla i släktträdet.
r jarl.

Birger Jarl

2. a)
av föremål:
ades i Nyköpingsån
av enTyp
skolpojke
i början
e är det den som kung Birger
kastade
Material:i ån.
järn
museum i Nyköping.
nyckeln.

nyckel

Den är ungefär 700 år.

b) Flera svar är möjliga.

2. a) Sverige,
Margareta skapar
enDanmark
unionoch Norge
b)

1 Försök att rita in de medeltida gränserna för Sverige.
Titta på kartan på sidan 61 i grundboken.
4 a) Vad är tre kronor symbol för från början?
2 a) Vilka länder var Margareta drottning över?
b) Vad är de symbol för i dag?

3. Kungen krävde in skatt, byggde borgar,
b)
skaffade krigare och stiftade lagar.
4. De stormän som tränade upp krigare åtc)
Material:
Den är nästan
år.
5 a)
kungen slapp
betala skatt.

Färglägg länderna i unionen med en färg.
Varför kallas unionen för Kalmarunionen?
Vad var orsaken till Engelbrektsupproret?

5. a) Norge
b) I norr visste man inte hur gränserna
gick.ville länderna gå samman i en union?
3 Varför
n kan se att nyckeln är gammal?
c) Danmark
b) Vad blev konsekvenserna
upproret? bildades i staden Kalmar.
c) avUnionen
d) Gävle
e) Dessa länder tillhörde inte Sverige under
medeltiden.
Grundboken s. 96–97

KOLL PÅ HISTORIA 4
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b) Vad är de symbol för i dag?
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3. Länderna skulle hjälpa varandra.

3. Kungarna ville erövra nya landområden.
De ville ha varor från kolonierna.

4. a) Sverige, Norge och Danmark
b) Förslag: Sverige, ishockeylandslaget,
landslaget i friidrott

4. Prinsessan symboliserar Sverige. Draken
symboliserar Danmark.

5. a) Bönderna tyckte att skatterna var för höga
och att de danska fogdarna var för hårda.
b) Engelbrekt blev mördad. Stormännen
lyssnade mer på bönderna efter upproret.

Medeltiden går mot sitt slut

Kolonisation över hav och land

(s. 59)

1. Kolonisation – Bosättningar i ett område
utanför det egna landet.
Mission – Försök att få nya anhängare till
en religion.

(s. 58)

1. a) Sten Sture var en mäktig storman, nästan
som en kung i Sverige.
b) Den danska kungen ville ta tillbaka makten
över Sverige.
c) Svenskarna och Sten Sture.

Korståg – Krig mot kyrkans fiender.
Ättlingar – Barnbarns barn.
2. Flera svar är möjliga.
3. Flera svar är möjliga.

2. Unionskungen bodde i Danmark. Stormännen
i Sverige fick för mycket makt tyckte kungen.
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