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Medeltid till stormaktstid  – arbetsblad
ETT PROGRAM I SERIEN FATTA HISTORIA AV HEIDI HENFTLING OCH PER LARKELL

Arbeta med ord och begrepp
Öva de nya begreppen och orden som du känner dig osäker på. Använd ordlistor för att ta 
reda på vad orden betyder.  Du har fått lite hjälp i några rutor. Använd de sista tomma ra-
derna längst ner för att fylla på fler viktiga ord som du inte kunde innan.

Ord och begrepp från programmet Förklaring på svenska Förklaring på annat språk
Medeltid

Historia

Brott och straff 

Lagbok

Böter Ett straff där man tvingas betala

Rådstuga

Stjäla Att ta något utan lov

Fogde En som tar hand om och  
kontrollerar någon annans egendom

Arvrike

Reformation

Stånd Samhällsklasser under medeltiden

Adel

Präster

Borgare

Bönder

Kristendom

Asatro

Nationalstat Ett land där de flesta har samma  
ursprung, språk och kultur

Stormakt

Stormaktstid

Kung

Drottning
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Arbeta med karta och bilder
Skriv ut en karta över Sverige. Ta reda på 
några städer som var viktiga på medelti-
den. Några exempel är Stockholm, Sigtuna, 
Skara och Visby, men det finns några fler. 
Läs mer om hur de medeltida städerna såg 
ut. Finns det rester av medeltiden i städerna 
idag? Kan du hitta några exempel på det? 
Använd Google Earth.  

Personer på den här tiden
Be din lärare om ett kort på en känd person 
från den här tiden. Finns personen avbildad? 
Ta reda på mer om honom eller henne. Be-
rätta sedan för några kamrater om personen.  
Förslag på personer: 

 ○ Drottning Kristina
 ○ Gustav Vasa
 ○ Gertrud Svensdotter
 ○ Karl XII

Det fanns förstås fler kända personer under 
den här perioden. Välj gärna någon eller 
några andra också och ta reda på mer. Be-
skriv personen för de andra i gruppen. 

Faktafrågor

MEDELTID
1. Hur länge varade medeltiden i Europa?  

2. När började medeltiden i Sverige? 

3. Vad hade man för religion i Sverige innan medeltiden?  

4. Under medeltiden fanns det fyra samhällsgrupper som kallades stånd. Skriv ner vil-
ka fyra stånd som fanns. Skriv också vad de arbetade med. Börja med det stånd som 
hade mest makt överst och så vidare till det som hade minst makt längst ner på listan.  
 
De fyra stånden    Uppgift/yrke 
 
 
 

GUSTAV VASA
5. Vem var Gustav Vasa? Hur förändrade han Sverige? Vad är han känd för?  

 
 
 
 

6. Hur gick det till när Gustav Vasa fick makten i Sverige? 
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Arbeta vidare
 ○ Ta reda på varför medeltiden kallas just medeltiden? Fundera först själv på vad du 

tror. 
 ○ Varför började medeltiden mycket senare i Norden? Fundera först själv på vad du 

tror, ta sedan reda på fakta. Hade du rätt?
 ○ Ta reda på mer om de fyra stånden. Sök fakta på internet och skriv ner det du hittar. 

Berätta för varandra vad ni har hittat och jämför era svar. 
 ○ Ta reda på tre gamla lagar från medeltidens Sverige. Försök skriva om dem till mo-

dern svenska. Vad tycker du om de lagarna? Motivera dina åsikter. 

7. Medeltiden tog alltså slut med Gustav Vasa, i början av 1500-talet. Nu började en ny 
tid och Sverige blev en nationalstat. Vad betyder det?  
 
 
 
 
 
 
 

8. Vilka tre huvudgrenar finns inom kristendomen? Ringa in den gren som Gustav Vasa 
införde i Sverige på 1500-talet.  
 
 

STORMAKTSTIDEN
9. I drygt hundra år, 1611–1718, var Sverige en stormakt i Europa. Hur förändrades  

Sverige under stormaktstiden? Ge några exempel. Vad fick vi som var nytt? 


