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GÖR EN RESA I HISTORIEN OCH LÄR KÄNNA TIO SVENSKA REGENTER

Historiedepartementet är en radioserie i tio delar som 
vänder sig till elever i åk 4-6. Med hjälp av programse-
rien får eleverna lära känna tio svenska regenter - från 
Vasaätten och framåt. Programmen inspirerar till frå-
gor och tankar kring den del av Sveriges historia som 
sträcker sig över 1500- och 1600-talet.
 Serien och förslagen i handledningen lämpar sig 
mycket bra för tematiskt samarbete mellan ämnena 
historia och svenska.
 I Historiedepartementet träffar vi Johan och Anna 
som ofrivilligt sätts i en tidsmaskin som tar dem tillbaka 
i Sveriges historia. Programmen bjuder på spänning 
och humor där fiktion och fakta vävs samman i berät-
telsen.

I programmen får lyssnaren möta följande kunglighe-
ter:
• Gustav Vasa
• Erik XIV
• Johan III
• Sigismund och hertig Karl
• Karl IX 
• Gustav II Adolf
• Drottning Kristina
• Kristina och Maria Eleonora
• Karl X och Karl XI
• Karl XII

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED SERIEN
Ett av uppdragen för lyssnaren är att försöka hitta fel-
aktigheter som smugit sig in i historien. Använd gärna 
de historiska felaktigheterna som en ingång till att tala 
om mänsklighetens utveckling. Varför uppfinns nya sa-
ker? Hur kommer det sig att våra vardagliga vanor för-
ändras? Hur uppstår nya behov? En del av föremålen 

är kanske lika främmande i vår tid som i den tid serien 
berättar om. Vet alla i gruppen t.ex. vad ett gökur är?

• avsnitt 1 kaffe
• avsnitt 2 skrivmaskin
• avsnitt 3 helikopter
• avsnitt 4 tändstickor och fotogenlampa
• avsnitt 5 megafon 
• avsnitt 6 gökur
• avsnitt 7 cigarr
• avsnitt 8 potatis och bananer
• avsnitt 9 luftrenar-spray
• avsnitt 10 walkie talkie

Till varje avsnitt finns det frågor att ta upp och samtala 
om före och efter programmen. Det finns också förslag 
på arbetsuppgifter att arbeta med i grupp, i par eller 
självständigt. Alla arbetsuppgifter utgår från de förmå-
gor som eftersträvas i läroplanen.
 Uppgifterna är utformade för att utveckla elever-
nas analysförmåga, kommunikativa förmåga, begrepps-
förmåga och procedurförmåga. Flera arbetsuppgifter 
kräver att eleverna söker i källor efter information. 
Börja gärna med att gå igenom grunderna för källkritik 
och bestäm tillsammans vilka källor ni ska använda i ert 
arbete. Läromedel, möjlighet att söka på nätet, utvalda 
faktaböcker, film- eller radioprogram? Lär eleverna an-
vändbara frågor och kriterier att använda då de söker 
och värderar information. Hos bland annat Skolverket 
och MIK-rummet finns bra material: skolverket.se/sko-
lutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkri-
tik/stod-i-arbetet/lathund-1.151074
mik.statensmedierad.se/finna-analysera-och-kritiskt-
vardera-information/kallkritik

I programserien får vi träffa tio olika kungligheter som 
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• Beskrivande, förklarande, instruerande och argu-
menterande texter, till exempel faktatexter, arbets-
beskrivningar, reklam och insändare. Texternas 
innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

• Informationssökning i några olika medier och käl-
lor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer 
och via sökmotorer på Internet.

• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlig-
het med ett källkritiskt förhållningssätt.

Relevanta delar i kunskapskraven i ämnet historia. 
Eleven kan: 
• använda historiskt källmaterial för att dra enkla 

slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då 
resonemang om källornas användbarhet

• tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra 
resonemang om varför det finns likheter och skill-
nader i olika framställningar av historiska händel-
ser, personer och tidsperioder

• använda historiska begrepp på ett fungerande sätt

Relevanta delar i kunskapskraven i ämnet svenska. 
Eleven kan:
• Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll 

och fungerande struktur samt med språklig varia-
tion.

• Eleven kan söka, välja ut och sammanställa infor-
mation från ett urval av källor och för då resone-
mang om informationens användbarhet.

• Sammanställningarna innehåller beskrivningar, 
egna formuleringar och användning av ämnesspe-
cifika ord och begrepp.

Relevanta delar i de långsiktiga målen i ämnet historia:
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund 

för att skapa historisk kunskap, 
• reflektera över sin egen och andras användning av 

historia i olika sammanhang och utifrån olika per-
spektiv, och 

• använda historiska begrepp för att analysera hur 
historisk kunskap ordnas, skapas och används

• Relevanta delar i de långsiktiga målen i ämnet 
svenska:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och 

sammanhang
• söka information från olika källor och värdera dessa

levde under 1500-och 1600-talet. För att sortera de 
olika kungligheterna i kronologisk ordning - sätt upp en 
tidslinje på väggen där ni kan placera kungligheterna i 
rätt historisk tid och ordning. Använd gärna bilder. Bör-
ja med att sätta upp bilderna på Gustav Vasa och hans 
hustru Katarina Stenbock när ni har lyssnat på första 
avsnittet och använd sedan tidslinjen i anslutning till 
varje avsnitt.
 Vi människor förstår vår historia utifrån hur vi upp-
lever vår samtid och vad vi förväntar oss av vår framtid. 
Samtidigt påverkar vår historia våra liv idag och de val 
vi gör i framtiden.
 Vi har i alla tider skapat berättelser om historiska 
händelser som en hjälp att tolka och påverka vår om-
givning. När vi förstår vår historia får vi också hjälp att 
förstå och förändra vår egen tid.

OM ATT LYSSNA
Man kan lyssna på många olika sätt. Att låta hela grup-
pen lyssna tillsammans ger en upplevelse, att lyssna 
på egen hand en annan. Det gemensamma lyssnandet, 
i mindre eller större grupper, ger stora möjligheter att 
snabbt fånga allas tankar och funderingar – antingen i 
form av enskilt kortskrivande eller i en gemensam dis-
kussion i direkt anslutning till programmen. När elev-
erna lyssnar på egen hand hinner tankarna på ett helt 
annat sätt mogna och bearbetas. Det är bra att uppma-
na alla att verkligen ta sig tid att lyssna aktivt. Att lyssna 
aktivt är något många kan behöva träning i, så fundera 
på vad just dina elever har mest utbyte av i sin lyssnar-
situation. I en klass med ovana lyssnare kan stödfrågor 
som skärper uppmärksamheten vara till god hjälp. En 
del lyssnare behöver ha möjlighet att anteckna under 
programmets gång eller ”klottra”, andra tappar helt fo-
kus om de uppmanas att anteckna. Låt alla få möjlighet 
att hitta den lyssnarstil som passar var och en bäst.
 Luta er tillbaka i bänkarna, släck alla lampor och 
upplev den magiska känslan av att lyssna på en berät-
telse. Bilderna skapar du själv, inne i ditt huvud.

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN LGR 11
Relevanta delar i det centrala innehållet i ämnet historia: 
• Exempel på hur 1500-talet och 1600-talet kan avlä-

sas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga 
uttryck, byggnader, städer och gränser. 

• Hur historiska personer och händelser, till exempel 
drottning Kristina, Karl XII, har framställts på olika 
sätt genom olika tolkningar och under skilda tider. 

• Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, 
kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolk-
ning betyder och hur de används i historiska sam-
manhang

Relevanta delar i det centrala innehållet i ämnet svenska: 
• Strategier för att skriva olika typer av texter med 

anpassning till deras typiska uppbyggnad och 
språkliga drag. 
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AVSNITT 1: GUSTAV VASA

ATT PRATA OM FÖRE PROGRAMMET FÖR BÄTTRE FÖRSTÅELSE
I första programmet får Anna och Johan för första gång-
en träffa den stränge ministern och hans assistent de-
partementssekreterare Gustavsson. Med hjälp av histo-
rieteleportören skickas barnen iväg till 1500-talet där 
de får träffa Sveriges konung Gustav Vasa.
 Bilden av Gustav Vasa är inte den kraftkarl och den 
handlingskraftige landsfader vi är vana att möta utan 
en mycket skröplig regent med svår tandvärk. Faktum 
är att han hade tandröta och svår infektion i käkbenet. 
Dessutom led han av ledvärk och gikt och en massa an-
dra krämpor.
 När Anna och Johan träffar Gustav Vasa är han gift 
med Katarina Stenbock. De befinner sig på Gripsholms 
Slott. Gustav Vasa lät bygga Gripsholms slott som kom 
att spela en viktig roll för Vasa och flera av hans söner 
och döttrar.

Historisk felaktighet: kaffe

Placera ut Gustav Wasas och Katarina Stenbocks bilder 
på tidslinjen. Under vilka år levde dessa två personer?

Frågor att diskutera:
1. Vad hette Gustav Vasa innan han tog namnet Vasa? 
2. Hur gick det till när han blev kung?
3. Varför tog han namnet Vasa?
4. Vem var Katarina Stenbock?
5. Hade Gustav Vasa fler fruar?
6. Var ligger Gripsholms Slott?
7. Hur byggdes Gripsholms Slott? 
8. Varför ville Gustav Vasa ha ett slott just där?
9. Hur hade man det egentligen på slottet på 1500-ta-

let? Det måste ha varit väldigt kallt på vintern då 
man bara eldade i öppna spisar. Det är sant det där 
med sju lager täcken över och sju lager täcken un-
der och att man hade särskild personal som värmde 
upp sängarna före läggdags.

10. Hur gjorde de med toaletter på slottet på den tiden, 
tror du?

Arbetsuppgifter:
1. I programmet säger Ministern att Anna och Johan 

är en fara för sitt samhälle eftersom de inte känner 
till sin historia. Varför säger han så tror du och vad 
menar han med det? Diskutera två och två om detta. 
Diskutera sedan i helklass. Reflektera över hur du 
tänker och synliggör dina tankar med hjälp av att 
anteckna dessa i reflektionstabellen (kopieringsun-
derlag 1).

2. Gustav Vasa har betytt mycket för Sverige. På vilka 
olika sätt blir vi påminda om honom i vår tid? 

3. Försök gemensamt komma på så många föremål, 
platser eller händelser som möjligt som påminner 
oss om Gustav Vasa idag.

4. Lär dig mer om Gustav Vasa genom att söka i källor 

på biblioteket och på internet. Använd förberedel-
sediagrammet (kopieringsunderlag 2) när du gör 
din efterforskning.

AVSNITT 2: ERIK XIV

ATT PRATA OM FÖRE PROGRAMMET FÖR BÄTTRE FÖRSTÅELSE:
I programmet möter vi Erik XIV och hans hustru Karin 
Månsdotter som hålls fängslade av Eriks yngre bror Jo-
han III. Hur kom det sig att Eriks bror beslutade sig för 
att sätta sin egen bror i fångenskap? Erik XIV hade fått 
stora delar av adeln emot sig då han avrättat flera bety-
delsefulla adelsmän. Johan som själv inte stöttade sin 
bror fick hjälp av adeln att avsätta Erik.
 Erik och Karin flyttades under sin fångenskap un-
der flera år till flera olika slott. I programmet träffar vi 
Erik XIV när han sitter fängslad tillsamman med sin 
hustru Karin. 

Historisk felaktighet: Skrivmaskin.

Placera ut Erik XIV:s och Karin Månsdotters bilder på 
tidslinjen. Under vilka år levde dessa två personer?

Frågor att diskutera:
Sök i olika källor och besvara följande frågor. Arbeta 
gärna i par.
1. Anna försöker varna Erik XIV för att äta ärtsoppa – 

varför gör hon det?
2. Till skillnad från sin far Gustav Vasa var Erik XIV 

duktig i skolan. Vilka var hans favoritämnen?
3. Under sin fångenskap skrev Erik XIV mycket. Vad 

skrev han?
4. Karin Månsdotter berättar att de ständigt förflyttas 

från slott till slott – varför gjorde de det?

Arbetsuppgifter:
Fördjupa dig i Karin Månsdotters liv. Leta bland källor-
na och ta reda på:
1. Vem var hon? 
2. Hur blev hon drottning i Sverige?
3. Hur såg hennes liv ut?
4. Finns det fler exempel på kungligheter som gift sig 

med ”vanliga” människor?
5. Skriv ett personligt brev till Karin Månsdotter. Vad 

skulle du vilja veta om henne och hennes liv? Finns 
det något du skulle vilja berätta för henne?

6. Finns det motsvarande händelser i historien eller 
i nutid i världen, där någon person sätter en an-
nan person med makt i fängelse och sedan själv tar 
över?
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AVSNITT 3: JOHAN III

ATT PRATA OM FÖRE PROGRAMMET FÖR BÄTTRE FÖRSTÅELSE:
I programmet möter vi en ilsken, våldsam Johan III – 
Gustav Vasas näst äldste son och Erik XIV:s halvbror. Jo-
han III beskrivs i källorna som våldsam, med ett häftigt 
temperament och med stor misstänksamhet mot allt 
och alla. Johan använde en silverhammare som han slog 
i möbler med när han blev arg. Ofta misshandlade han 
också personal.

Historisk felaktighet: Helikopter

Placera ut Johan III:s bild på tidslinjen 

Frågor att diskutera
• Ekonomin är i upplösning, säger riksrådet i pro-

grammet. Förutom kostnadskrävande krig – vad 
spenderade Johan III gärna pengar på?

• Katarina Jagellonica var Johan III:s första hustru. 
Vem var hon? Varifrån kom hon?

• Att Johan och Katarina gifte sig blev orsaken till den 
definitiva brytningen mellan Johan och Erik XIV. 
Varför det?

Arbetsuppgifter
• Hur tror du att Johan III:s silverhammare såg ut? 

Rita en bild.
• Använd kopieringsunderlag 1 och fyll i dina för-

kunskaper om Johan III och hans liv. Fundera också 
kring vad du vill lära dig mer om denna kung. Sök i 
olika källor för att besvara dina frågor.

• Skriv en faktatext om Johan III. Använd dig av be-
skrivningar och förklaringar. Var noga med innehåll 
och format.

AVSNITT 4: SIGISMUND OCH HERTIG KARL

ATT PRATA OM FÖRE PROGRAMMET FÖR BÄTTRE FÖRFÖRSTÅELSE:
I programmet får vi träffa hertig Karl som precis ska 
börja kriga mot sin brorson Sigismund. Kriget, som 
utspelar sig utanför Linköping, kommer i historieböck-
erna att benämnas som ”Slaget vid Stångebro”.

Historisk felaktighet: Tändstickor och fotogenlampa

Placera ut Sigismunds bild på tidslinjen.

Frågor att diskutera:
Sök i olika källor och besvara följande frågor. Arbeta 
gärna i par.
1. Johan III var Sigismunds far och hertig Karl och Jo-

han III var bröder. På vilket sätt var då Sigismund 
och hertig Karl släkt?

2. När Johan III dör blir Sigismund automatiskt kung 
i Sverige genom arvsrätten. Och strax därefter blir 
Sigismund och hans farbror Hertig Karl bittra fien-
der. Varför?

3. Sigismund var redan kung i ett annat land. Vilket 
land? Och hur kunde han vara kung där?

Arbetsuppgifter
1. Sigismund och hertig Karl hade delade åsikter i fle-

ra frågor. På den tiden löste man sina skiljaktigheter 
genom att dra i krig. Idag löser vi liknande problem 
på andra sätt. Hur gör man idag?

2. Dela upp er i grupper som antingen tar ställning för 
Sigismund eller för hertig Karl.

Utforma reklamkampanjer där ni marknadsför era 
respektive kungligheter. Designa planscher, gör TV-
program, skriv tal. Diskutera och argumentera. Leta 
nödvändig information i säkra källor men ta er också 
friheten att fantisera. Hur skulle dessa två herrar ha 
framställts idag? Må bäste man vinna!

AVSNITT 5: KARL IX

ATT PRATA OM FÖRE PROGRAMMET FÖR BÄTTRE FÖRSTÅELSE:
När hertig Karl besegrat Sigismund i slaget vid Stång-
ebro utanför Linköping utropade han sig till kung och 
tog namnet Karl IX. Sigismund fick åka hem till Polen. 
I det här programmet hamnar Anna och Johan på stora 
torget i Linköping år 1600 där Karl IX är i full fart med 
att avrätta sina fiender, de rådsherrar och adelsmän 
som stöttat Sigismund.

Historisk felaktighet: Megafon

Placera ut Karl IX:s bild på tidslinjen.

Arbetsuppgifter: 
Samarbeta i par för att besvara följande frågor:
1. Fröken Gustavsson nämner i programmet att det 

som hände på torget i Linköping år 1600 var den 
största rättsskandalen i svensk historia. Vad är en 
rättsskandal? Varför var just denna händelse en 
rättsskandal? Kan du ge exempel på andra rätts-
skandaler i Sveriges historia? 

2. Slaget vid Stångebro beskrivs som det sista inbör-
deskriget och det sista religionskriget i Sverige. Vad 
är ett inbördeskrig? Hur och varför kom religionen 
in i bilden? Kan du ge exempel på inbördeskrig i 
världen som pågår just nu? Finns det religiösa mo-
tiv bakom dessa krig?

AVSNITT 6: GUSTAV II ADOLF

ATT PRATA OM FÖRE PROGRAMMET FÖR BÄTTRE FÖRSTÅELSE:
Karl den IX fick en son som tog över kungakronan; Gus-
tav II Adolf. Gustav är mest känd för sättet han dog på 
under kriget i Lützen. I programmet hamnar Anna och 
Johan mitt i brinnande krig i Lützen. Det är 6 november 
1632.
 Gustav II Adolfs stridshäst hette Streiff. Hästen var 
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stark och mycket snabb. Streiff blev skadad i slaget vid 
Lützen men överlevde. När hästen dör något år senare 
låter man stoppa upp den och skicka den till Stockholm. 
Idag kan vi se Streiff på Livrustkammaren i Kungliga 
Slottet i Stockholm.

Historisk felaktighet: Gökur.

Placera ut Gustav II:s bild på tidslinjen. Leta upp en bild 
på Streiff och sätt bilden bredvid Gustav II Adolf.

Frågor att diskutera:
Sök i olika källor och besvara följande frågor. Arbeta 
gärna i par. Utveckla era svar.
1. I programmet säger Leubelfingen att ”lejonet har 

stupat”. Vad menar han med det? 
2. Var ligger Lützen? Förklara varför Sveriges kung 

var där och krigade.

Arbetsuppgifter
1. Än idag firar vi i november minnet av Gustav II Adolf 

bland annat med Gustav Adolf-bakelser. Vilken dag 
på året brukar vi äta dessa bakelser, tror du?

2. Leta efter bilder av Gustav Adolf-bakelser och be-
skriv dem för varandra. Glöm inte använda så 
många sinnesintryck så möjligt i din beskrivning. 
Försök till exempel föreställa dig hur bakelsen sma-
kar.

3. Skriv en instruerande text (ett recept) som beskri-
ver hur man bakar en Gustav II Adolf-bakelse.

AVSNITT 7: DROTTNING KRISTINA

ATT PRATA OM FÖRE PROGRAMMET FÖR BÄTTRE FÖRSTÅELSE:
I programmet är Anna och Johan på Stockholms slott 
dagen då Kristina föds.
 Kristina själv beskriver sin födelse i sin självbio-
grafi: ”Jag föddes med segerhuva och hade allenast an-
siktet, armarna och benen fria. Jag var luden över hela 
kroppen och hade en grov, stark stämma. Allt detta 
gjorde att mina jordemödrar, som tog emot mig, trodde 
att jag var en gosse.”

Historisk felaktighet: Svensk cigarr

Placera ut drottning Kristinas bild på tidslinjen.

Frågor att diskutera:
Sök i olika källor och besvara följande frågor. Arbeta 
gärna i par. Utveckla era svar.
1. Vad är en segerhuva? 
2. Vad är en jordemor?
3. När Gustav II Adolf dör är hans dotter Kristina sex 

år. Vad vet man om förhållandet mellan kungen och 
hans dotter? Utveckla ert svar.

4. Vilken sorts uppfostran fick Drottning Kristina?

Arbetsuppgifter
1. Varför var alla först så glada över att det hade fötts 

en pojke? 
2. Vad tycker du om Gustav II Adolf:s beslut att upp-

fostra sin dotter som en son?
3. Jämför med hur vi ser på kvinnliga ledare idag. An-

vänd ett Venn-diagram (kopieringsunderlag 3) och 
jämför hur vi ser på kvinnligt ledarskap idag jäm-
fört med på 1600-talet. Vilka likheter och skillnader 
finns? Placera dem på rätt plats i diagrammet.

AVSNITT 8: DROTTNING KRISTINA OCH MARIA ELEONORA

ATT PRATA OM FÖRE PROGRAMMET FÖR BÄTTRE FÖRSTÅELSE:
När Kristina var tre år gammal skildes hon från sin 
far Gustav II Adolf, som hon aldrig mer skulle se efter-
som han stupade i Lützen. I ett brev den 4 december 
1630 anförtrodde kungen sin dotter i rikskanslern Axel 
Oxenstiernas vård, ifall han skulle dö. Kungen dog se-
dan 1632, innan Kristina fyllt sex år, vilket ledde till att 
hon då blev Sveriges drottning.

I programmet får Anna och Johan hjälpa till i köket på 
Stockholms slott. Drottning Kristina är åtta år och hen-
nes far Gustav II Adolf har varit död i nästan två år. Det 
är dags för lunch i det kungliga gemaket.

Historiska felaktigheter: Potatis och bananer

Placera drottning Kristinas och änkedrottning Maria 
Eleonoras bilder på tidslinjen.

Frågor att diskutera:
Sök i olika källor och besvara följande frågor. Arbeta 
gärna i par. Utveckla era svar.
1. ”Drottning Maria Eleonora kallades den vackraste 

drottningen i Europa, men hon ansågs också hys-
terisk, labil och överdrivet emotionell. Den franske 
legationssekreteraren Charles Ogier beskrev henne 
1634 som: ”den skönaste, mest strålande kvinna 
vi någonsin skådat. Vi var fullständigt bländade av 
hennes skönhet och tjusade av ansiktets ljuva ut-
tryck och den kungliga gestalten”.

2. Axel Oxenstierna sade 1639 om hennes känsloliv 
att hon: ”är svag av naturen, mäkta given affekterna, 
som hos H.M:t äre excessiv”: Vad tror du Axel Oxen-
stierna menade?

3. I programmet möter Anna och Johan också änke-
drottning Maria Eleonora, som aldrig kom över sin 
makes död (Gustav II Adolf). Det är faktiskt sant att 
hon lät frakta hem den döde kungen från Lützen 
och balsamera honom. Vad innebär det att balsa-
mera någon?

4. Vem var Maria Eleonora och vad hände med henne?

Arbetsuppgifter
1. Vad åt människor – rika och fattiga - vid den här ti-

den, mitten av 1600-talet? Vad drack man till ma-
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ten? Sök i källorna och hitta fakta om mathållning-
en. Jämför maten människor åt på 1600-talet med 
vår mat idag. Vilken mat har vi gemensamt? Vilken 
mat skiljer sig från vår mat? Gör ett Venn-diagram 
(kopieringsunderlag 3) Vad har vi gemensamt med 
människan från 1600-talet?

2. ”Drottning Kristina är vår kanske mest omskrivna 
och i utlandet mest kända regent. Hennes liv har 
under mer än tre hundra år inspirerat svenska och 
utländska författare och kompositörer till flera ope-
ror, många pjäser, otaliga romaner, biografier och 
filmer. Nya böcker om henne utkommer varje år….” 
Så inleder historikern Herman Lindqvist en artikel i 
Aftonbladet under rubriken ”Drottning Kristina var 
en förrädare”. Om drottning Kristina hade haft en 
blogg hur hade den sett ut tror du? Vad hade hon 
skrivit om? Skriv en blogg som om drottning Kris-
tina hade skrivit den.

Läs ”Flickornas historia” om Kristina när hon var liten.

AVSNITT 9: KARL X OCH KARL XI

ATT PRATA OM FÖRE PROGRAMMET FÖR BÄTTRE FÖRSTÅELSE:
Efter att drottning Kristina abdikerat fick hennes kusin 
hertig Karl Gustav ta över som konung av Sverige. Han 
fick konunganamnet Karl X.
 I programmet hamnar Anna och Johan i Kungshu-
set i Göteborg. De möter en mycket krasslig Karl X som 
lider av svår fetma och en massa andra krämpor.

Karl X:s korta tid som kung präglades av krig. Han måd-
de heller inte särskilt bra. Så här skrev Anders Fryxell 
om Karl X:s hälsotillstånd:
 ”Carl Gustafs hälsa hade aldrig särdeles varit att lita 
på. Halsen, kort och tjock, hotade med slag, likaså krop-
pens tidiga och mer och mer ökande fetma. Matordning-
en var ej den bästa och konungen åt både så mycket och 
så fort att matsmältningen därav försvårades. Redan i 
flera år hade han också lidit av hvarjehanda ohälsa. Blo-
det blev skörbjuggartat och andedräkten besvärad av 
tyngd och hosta, hvarjemte ibland om nätterna infann 
sig en så svår väderkolik att konungen måste stiga upp 
och långa stunder vandra fram och åter över kammar-
golvet. För att avleda de osunda vätskorna hade han re-
dan i flera år nyttjat fontanell på armen, men som sjuk-
ligheten och den ovanliga fetman ständigt tilltog hade 
läkarna länge förutsett, att livstiden icke skulle bliva 
långvarig.”
 När Karl X dog 1660 var hans son, lille Karl, endast 
fyra år gammal, men hyllades genast som den nye kung-
en – han blev därmed Karl XI. Emellertid ställdes han 
under förmyndarregering till dess han fyllde 17 år och 
kunde inta tronen.

Historisk felaktighet: Luftrenare-spray

Placera ut Karl X:s och Karl XI:s bilder på tidslinjen.

Frågor att diskutera:
Sök i olika källor och besvara följande frågor. Dela upp 
er i två grupper. Redovisa era resultat för varandra.
1. Mest känd är Karl X kanske för marschen över Stora 

Bält. Var ligger Stora och Lilla Bält och vad var det 
för speciellt med den marschen?

2. Karl X Gustav hade i sitt testamente utsett professor 
Emund Gripenhielm till sin sons lärare. Utbildning-
en innehöll bland annat latin, franska och tyska. 
Kungen skulle också ha kunskaper i historia, stats-
rätt, geografi, astronomi, arkitektur samt krigs-
konst. Förmyndarregeringen höll noga reda på hur 
studierna gick och upptäckte snart att kungen kla-
rade sig dåligt på grund av sin dyslexi. Kungen var 
blyg, hade svårt att läsa och skriva, men var duktig 
på att lära sig saker utantill. Trots sin dyslexi blev 
Karl XI mycket framgångsrik som kung. Hur länge 
regerade han och vad gjorde han för bra saker?

Arbetsuppgifter:
1. Hur kom det sig att Karl X fick ta över tronen efter 

drottning Kristina? Man kan tänka sig att det var 
en stor nyhet, kanske till och med en skandal, när 
detta hände. Låtsas att du är en nyhetsreporter som 
nyligen fått ett scoop. Skriv nyhetsartikeln som 
rapporterar om nyheten att Karl X nu ska ta över 
tronen efter drottning Kristina. 

AVSNITT 10: KARL XII

ATT PRATA OM FÖRE PROGRAMMET FÖR BÄTTRE FÖRSTÅELSE:
I programmet får Anna och Johan uppleva Karl XII:s 
kröning vid Storkyrkan i Stockholm. Karl XII var då 
endast 17 år gammal. Kröningen var märklig i många 
avseenden. För det första genomfördes den bara några 
veckor efter Karl XI:s begravning vilket innebar att alla 
deltagare fortfarande bar sorgekläder vid kröningen.

Historisk felaktighet: Walkie-talkie 

Placera ut bilden på Karl XII på tidslinjen.

Arbetsuppgifter:
Sök i olika källor och besvara följande frågor:
1. Karl XII är den mest omdebatterade och omdisku-

terade av de svenska kungarna, och bilden av ho-
nom har varierat väldigt mycket genom historien. 
Skriv en sammanställande text om Karl XII där du 
skriver om hans liv. Skriv också om hur bilden av 
honom har varierat under olika tidsperioder. Av-
sluta med en egen reflektion där du funderar över 
anledningar till att bilden av Karl XII har varierat.

Avslutande uppgift
Du har nu fått lära känna tio svenska regenter.
• Vad är det som främst utmärker dessa kunglighe-

ter? Finns det några tankar, ord som dyker upp när 
du ska beskriva dem alla? Vad har de gemensamt? 
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Skriv ner de ord som dyker upp i ditt huvud. Jämför 
dina ord med andras. Samla orden på väggen och 
försök att med hjälp av dessa ord beskriva Vasaät-
ten (muntligt eller skriftligt)

• På vilka sätt tycker du att den här tidens kunglighe-
ter har påverkat Sveriges historia?

• Finns det någon av kungligheterna som du tror har 
haft extra stort inflytande på Sverige och det sam-
hälle vi lever i idag? Utveckla ditt svar, vänd och vrid 
på dina resonemang.

 



BILAGA 1 
Jag reflekterar: 
Först tänkte jag så 
här kring frågan: 

När jag hade 
diskuterat med min 
kamrat började jag 
tänka så här: 

Den största 
skillnaden mellan hur 
jag tänkte förut och 
tänker nu är: 

Jag tycker de nya 
tankarna jag har nu 
är: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
BILAGA 2 
Förberedelsediagram 
 
 
Vad jag VET om ämnet 
 

 
Vad jag ÖNSKAR VETA om 
ämnet 

 
Nytt jag har LÄRT MIG om 
ämnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
BILAGA 3 
 
Ett venn-diagram, två cirklar som går ihop 
 

 
 


