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Centralt 
innehåll

◦ Nordens kulturmöten med andra delar av världen 

genom vikingars resor och medeltidens 

handelssystem.

◦ Statsbildning och kristendomens etablerande i 

Norden samt konsekvenser av dessa förändringar.

◦ Likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, 

kvinnor och män under tidsperioden.

◦ Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska 

fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt 

material, och hur de kan användas för att ge 

kunskaper om det förflutna.

◦ Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel 

hur vikingar framställs i populärkulturen.



Kunskapskrav

◦ Kunskaper om händelser, aktörer och 

förändringsprocesser under olika tidsperioder samt 

begrepp och långa historiska linjer.

◦ Kritiskt granska och värdera historiska källor.

◦ Förmåga att reflektera över hur historia kan brukas 

i olika sammanhang och för olika syften.



Inför prov
- vad ska ni kunna?

◦ Ni ska känna till tidslinjen

◦ Ni ska känna till reformationen

◦ Ni ska känna till Stockholms blodbad

◦ Ni ska kunna förklara de begrepp som hör till kapitlet

◦ Ni ska känna till Nils Dacke

◦ Ni ska känna till varför vi firar Sveriges nationaldag

◦ Ni ska känna till lite om Gustav Vasas barn

◦ Ni ska känna till lite om historiska källor och om det är 

säkra eller inte

◦ Ni ska känna till vilka spår som är lämnad i vår tid från 

äldre vasatiden



Viktiga begrepp 
- skapa ordfläta

◦ Varje axelpar ska skapa en egen ordfläta med de 

begrepp som finns på nästa slide.

◦ Den ska göras så noggrant ni kan. Vem som helst i 

klassen ska kunna lösa er ordfläta.

◦ Hur ni väljer att göra den bestämmer ni i axelparet. 

Alla tolv orden ska finnas med.

◦ Googla för inspiration.



Viktiga begrepp

Arvrike

Katolicism

Protestantism

Reformera

Avlatsbrev

Fogde

Reformationen

Vasaätten

Diktatur

Enväldig

Stat

Latin



Viktiga begrepp

- lösa varandras 
ordflätor

◦ Lämna in era ordflätor till mig.

◦ Jag blandar dem och delar sedan ut ett till varje axelpar.

◦ Ni ska nu lösa den ordfläta ni nyss fått.

◦ När ni känner er klara, lämnar ni tillbaka den för rättning, 

till det axelpar som skapat den.



Reformationen 
– fyll i luckorna
◦ Jag kommer om en stund läsa sidorna som handlar om reformationen.

◦ Jag kommer dock lämna luckor när jag läser texten.

◦ Ert jobb i gruppen är att lista ut vilket ord som ska in i luckan.

◦ Efter varje lämnad lucka skriver sekreteraren det ord ni valt på en lapp och kontaktpersonen 

ger den till mig.

◦ Jag kommer läsa meningen igen med de ord som ni tror ska in i luckan.

◦ Varje rätt ger en poäng.

◦ Ni kommer att ha 15 minuter på er att förbereda er.



Kampen om den politiska makten
- placera händelserna i rätt ordning

◦ Den som fyller år närmast dagens datum hämtar ett A4-papper och en röd och en grön penna.

◦ Dra en linje i mitten på ert papper, så att det blir två kolumner.

◦ På nästa slide finns 9 historiska händelser.

◦ Du ska tillsammans med din axelkompis försöka sätta dem i rätt tidsordning.

◦ Först utan bok och då använder ni den röda pennan och skriver i vänstra kolumnen.



Historiska händelser

• Stockholms blodbad

• Medeltiden tar slut

• Sten Sture den yngre dör i strid.

• Sten Sture den äldre leder den svenska armén 
och besegrar den dansk-svenska armén.

• Rättegång mot Kristian II:s fiender

• Kristian II bjuder in till fest och bjuder in sina 
fiender.

• Kalmarunionen bildades

• Gustav Vasa leder uppror mot Kristian II

• Kristian II kröntes till kung över Sverige och 
Danmark.

• Kalmarunionen bildades



Kampen om den politiska 
makten
- placera händelserna i rätt ordning

◦ Gå runt med din axelkompis och titta på hur de andra har 

placerat händelserna. Ställ frågor till varandra.

◦ Ni får nu ändra era röda svar om ni vill.

◦ Använd nu läroboken och skriv den rätt ordningen med grön 

penna i högra kolumnen.

◦ Jämför dem och skriv längst ner på pappret hur många rätt ni 

hade.

◦ Skriv era namn och lämna in till mig.



Gustav Vasa 
- Kort genomgång

◦ Valdes till kung – 6:e juni 1523

◦ Svenska staten blev rikare och mäktigare

◦ Pengar kom från skatter, tull och vinster från gruvor

◦ Fogdar hjälpte Gustav Vasa att samla in skatt i riket



Gustav Vasa 
– kort genomgång forts.

◦ I riksmöten träffas kungen och 

representanter från de fyra ständerna

◦ Beslut som ökade kungens makt

◦ Kyrkans högsta ledare – kungen

◦ Sverige blir protestantiskt

◦ Sverige blir ett arvrike

◦ Använde kyrkans rikedomar

◦ Spred information till folket med 

prästerna

◦ Kyrkan lämnade ifrån sig gårdar och 

rikedomar till staten



Gustav Vasa
- kort genomgång forts.

• Klockupproret

• Bönder gjorde uppror

• Gustav Vasas soldater kunde stoppa upproret.

• Dackefejden

• Upproret pågick i ett år lett av Nils Dacke

• För höga skatter, förbjöds att sälja varor till (danska) 

Blekinge och Skåne

• Gustav Vasas soldater slog ner upproret

• Hårda straff till de som deltagit i upproret

• Nils Dacke sköts och hans huvud hängdes på en stolpe 

utanför Kalmar slott - påminnelse till de som protesterade 

över hur landets styrdes



Stockholms blodbad
-Film-Bingo

◦ Er grupp ska tillsammans fylla i bingobrickan med substantiv 

och verb som ni tror kan nämnas i filmen som handlar om 

Stockholm blodbad.

◦ Bingobrickan börjar sedan hos den i gruppen som har längst 

pekfinger.

◦ Efter första krysset skickas bingobrickan vidare i gruppen, 

men alla är med och lyssnar efter de ord ni valt.

◦ Böjningar av orden gills, men inte sammansättningar.

◦ Får ni bingo skriker ni Vasa baklänges.

◦ https://medienavet.se/film/5d90eb7a33

https://medienavet.se/film/5d90eb7a33


Gustav Vasa
- repetition (ping-pong-par)

◦ Försök att minnas vad ni hört och läst om Gustav Vasa.

◦ Vi ska spela ping-pong.

◦ Den som fyller år närmast dagens datum börjar att nämna 

ett fakta om Gustav Vasa.

◦ Den andra i axelparet nämner också ett fakta.

◦ Fortsätt så tills ni inte kommer på något mer.



Tidslinje
- Bäst i test del 1
◦ Gör en annorlunda tidslinje som 

handlar om Gustav Vasa.

◦ Använd er av läroboken och 

komplettera med information 

hittat från säkra källor på Internet.

◦ Den mest annorlunda tidslinjen 

med korrekt fakta får flest poäng.

◦ Extra poäng till den grupp som 

bara kallar varandra för Gustav 

istället för varandras riktiga namn 

under arbetets gång.



Gustav Vasas 
barn & barnbarn

- ta reda på mer

◦ Dags att ta reda på mer om en historisk person.

◦ Du kan använda dig av läroboken och tillförlitliga källor på 

Internet.

◦ Du ska göra en egen A4 plansch med bilder och text till.

◦ Med hjälp av planschen ska du sen redovisa för din 

basgrupp. De som lyssnar skriver ner 4 viktiga saker de hört 

om varje person.

◦ 1+5 Sigismund

◦ 2 Erik XIV

◦ 3 Johan III

◦ 4 Karl IX



Gustav Vasas 
barn & barnbarn 
- efter redovisningen

◦ Nu har ni lyssnat på varandras redovisningar.

◦ Alla de historiska personerna som ni tagit reda på 

mer om finns skrivna på nästa slide.

◦ Er uppgift är att skriva ett fakta var (utan att titta i 

era anteckningar) till en av de personer som du själv 

INTE tagit reda på mer om.

◦ Undvik att skriva något som redan står på tavlan.

◦ Skulle det vara så att ni verkligen inte kommer på 

något som inte redan står på tavlan, kan ni:

1. Kika i dina anteckningar

2. Fråga någon i din grupp om hjälp att komma på något

◦ Hjulet bestämmer vilken grupp som får börja.





Bäst i test 
– del 2

◦ Gör en kungakrona

◦ Den mäktigaste kungakronan vinner

◦ Ni har resten av lektionen på er

◦ En i gruppen måste också få med orden kung, kungligt 

osv ofta medan ni jobbar med kronan. Flest 

kungarelaterade ord får extra poäng

◦ Detta ska sedan avslutas med en kröningsceremoni, där 

ni kröner gruppens kung/drottning.



Levnadsvillkor
– faktatext

◦ Varje axelpar ska skriva en faktatext om levnadsvillkoren på 

äldre vasatiden.

◦ Ni kan hitta fakta i läroboken.

◦ Skriv texten så det blir "er egen".

◦ Gör jämförelser med nutid.

◦ Ni ska också lägga in ett felaktigt fakta.

◦ Öppna ett Word-dokument och döp det till levnadsvillkor. Dela 

dokumentet med mig.

◦ När ni är klara, delar ni dokumentet med era ögonkompisar.

◦ Se om era ögonkompisar kan hitta det fakta som är fel.

◦ Läs varandras texter och skriv vad ni tror var fel och sedan 

skriver ni en positiv kommentar om faktatexten som ni nyss 

läst.



Gustav Vasa 
– gemensam radiobingo

◦ Hela klassen ska tillsammans skapa en bingobricka.

◦ Varje grupp kommer att i tur och ordning fylla i ruta i taget, tills 
alla 25 rutor är fyllda.

◦ Fyll brickan med verb, adjektiv och substantiv som ni tror kan 
dyka upp i avsnittet om Gustav Vasa från radioprogrammet P3 
historia barn.

◦ När ni fyllt alla rutor, har ni 5 minuter på er att göra förändringar. 
Besluten tas gemensamt i hela klassen.

◦ Har alla rutorna kryssats i slutet av radioprogrammet, så lovas en 
överraskning till klassen.

◦ Det får inte vara samma person som får fram och kryssar i 
bingobrickan. Alla hjälps åt att lyssna efter orden. 



GUSTAV 
VASA

Gustav Vasa – skidor, skägg 
och tyranni 16 april 2018 kl

07.00 - Historierummet i 
Barnradion | Sveriges Radio

https://sverigesradio.se/avsnitt/1054059


Historiebruk
– finn motsatserna

◦ Ni ska jobba i basgruppen.

◦ Jag kommer om en stund läsa en text ur läroboken, 

där jag byter ut X antal ord mot motsatser.

◦ Ert jobb är att försöka identifiera motsatserna i 

texten.

◦ Det kommer ligga en boll i mitten av rummet, den 

grabbar ni tag i om ni tror att ni precis hört en 

motsats.

◦ Det är dock bara en i varje grupp som kan ta bollen. 

Utse en "löpare" i gruppen.

◦ Ni kommer inte få veta hur många ord som bytts ut.

◦ Ni kommer att få X antal minuter att förbereda er 

genom att använda läroboken.



Sant eller 
falskt

◦ Ni ska jobba i era grupper.

◦ Ni kommer att få lyssna på x antal påståenden. Ni ska i 

gruppen bestämma om påståendet stämmer eller inte. 

◦ När jag säger till tar den som är först i alfabetisk ordning på 

förnamnet, upp den röda lappen för falsk och den gröna 

lappen för sant.

◦ Har ni rätt får ni en poäng till gruppen. Har ni fel gör gruppen

två upphopp var.

◦ När gruppen bestämt sig för sant eller falsk, ropar gruppen 

Gustav baklänges (på så vis vet jag att ni är klara)



Sant eller falsk
- påståenden (lärarens sida)

◦ I tidslinjen ligger stormaktstiden precis före äldre vasatid.

◦ Att reformera betyder att göra om eller förändra något.

◦ I de länder som gick över till protestantismen fick regenten mer makt.

◦ Katolska kyrkans högste ledare kallas för ärkebiskop.

◦ Gustav Vasas bibel var skriven på latin.

◦ Stockholms blodbad skedde år 1523.

◦ Kristian II:s fiender anklagades för kätteri och dömdes därför till döden.

◦ Fogdar ser till att bönderna betalar skatt.

◦ Det största upproret mot Gustav Vasa kallas för Ankefejden.

◦ Gustav Vasas söner hette Erik XIV, Johan III och Olof Skötkonung.

◦ Det sägs att Erik XIV dog på grund av förgiftad ärtsoppa medan han satt i fängelse.

◦ Sveriges nationaldag firas till minne av Gustav Vasa valdes till kung den 6:e juni 1523.

◦ Vasaloppet körs från Mora till Sälen.

◦ Martin Luther var en präst från Tyskland som startade reformationen i Sverige

◦ Sigismund var en av Gustav Vasas söner.



Jeopardy

◦ Det är dags för att spela Jeopardy för att se hur mycket ni kommer ihåg av den äldre vasatiden.

◦ Ni kommer att spela med er basgrupp.

◦ Glöm inte att svara som en fråga!

◦ Äldre Vasatiden Jeopardy Template (jeopardylabs.com)

https://jeopardylabs.com/play/ldre-vasatiden

