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Äldre vasatid
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TIDSLINJE SVERIGE ÅREN 1397-1809

MEDELTIDEN

1523
Kalmarunionen

ÄLDRE VASATID STORMAKTSTIDEN

1611 1718/1719
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1772 

V  A  S  A  T  I  D  E  N Yngre 
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DET SVENSKA ÖSTERSJÖVÄLDET 1721

1654
GUSTAVIANSKA 

TIDEN

1809 
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1521

1.  Vilken tidsperiod kom före äldre vasatid?        
    O Kalmarunionen           
    O Medeltiden           
    O Yngre vasatid        

2.  Vad kallas tiden efter äldre vasatid?        
    O Stormaktstiden           
    O Det svenska Östersjöväldet        
    O Kalmarunionen 

3.  Vilken kyrka tillhörde Sverige före reforma tionen?
    O Den katolska kyrkan
    O Den ortodoxa kyrkan
    O Den protestantiska kyrkan

4.  Vem föreställer bilden?       
    O Kristian II
    O Sten Sture den yngre
    O Martin Luther

5.  Efter reformationen i Sverige fick regenten ...       
    O mindre makt
    O mer makt 
    O lika mycket makt som tidigare

6.  Vad var speciellt med Gustav Vasas bibel?
    O Den var huggen i sten
    O Den var skriven på latin
    O Den var skriven på svenska

7.  Varför avrättade Kristian II ungefär 100 fiender i Stockholms blodbad år 1520?  
    O De dömdes skyldiga till kätteri
    O De hade druckit för mycket rödvin på festen 
    O De hade tackat nej till festen på Stockholms slott
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8.  Vilka ansvarade för att skatten betalades och kom in till staten?
    O Knektar
    O Fogdar
    O Grevar

9.  Vad hette smålänningen som ledde ett stort 
    uppror mot Gustav Vasa?    
    O Michael Klockare
    O Nils Dacke
    O Sten Sture den äldre

10.  Ange en anledning till att Sveriges nationaldag är 6 juni.  
    O Stockholms blodbad år 1520
    O Riksmötet i Västerås år 1527 
    O Gustav Vasa valdes till kung år 1523

11.  Tidningen Populär Historia beskriver en svensk regent så här: ”Få svenskar har blivit lika 
      myt omspunna som Gustav Eriksson. Han har gått till historien som frihetskämpe, 
      riksbyggare och lands fader. De flesta känner honom under ett namn som hans samtid 
      aldrig använde”. Under vilket namn är han känd idag?     
    O Knut Eriksson
    O Erik Eriksson ”läspe och halte”
    O Magnus Eriksson
    O Gustav Vasa
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12. Sveriges mest kända skidtävling är Vasaloppet. 
      a) Varför körs tävlingen varje år?
      b) Vad är det i historiebruket som inte stämmer med vad som
           egentligen hände i Dalarna för över 500 år sedan?

    _____________________________________________________

    _____________________________________________________

    _____________________________________________________

    _____________________________________________________

    ___________________________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________________________
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VASAÄTTEN

Margareta Eriksdotter 
(Leijonhufvud)

Karl IX
(1599-1611)

Kristina 
av  Holstein-

Gottorp

Gustav II Adolf
(1611-1632)

Maria Eleonora 
av Brandenburg

Erik XIV
(1560-1568)

Katarina 
av Sachsen Lauenburg

Kristina
(1632-1654)

Karin
Månsdotter

Johan III
(1568-1592)

Katarina 
Jagellonica

Sigismund
(1592-1599)

Anna 
av Österrike

Maria 
av Pfalz

Gunilla
Bielke

SVENSKA REGENTER
regenter i svart färg, 
deras gemål i blå färg

Gustav Vasa
(1523-1560)

13. a) Hur många av Gustav Vasas barn blev regenter?  _________________

      b) Vad hette drottning Kristinas farfars far?   _________________

      c) Hur många regenter hade Sverige under hela vasatiden? _________________  
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14. Spikade Martin Luther upp sina 95 teser eller inte på kyrkodörren i Wittenberg? 

Källa 1 Text på en skylt framför kyrkdörren i Wittenberg (se bild)
”Det sägs att Martin Luther spikade upp sina 95 teser den 31 oktober 1517 
på denna dörr.” Fritt översatt från engelska.

Källa 2 Nationalencyklopedin (ett stort uppslagsverk)
”...och 31 oktober 1517 fäste han [Martin Luther] sina berömda 95 teser på
slottskyrkans dörr.”

Källa 3 historiesajten.se (en webbplats som skrivs av en historieintresserad privatperson)
”Den 31 oktober 1517 spikade han på slottskyrkodörren i Wittenberg upp 95 teser (teorier) som riktade 
sig bland annat mot handeln av avlatsbrev.”

Källa 4 Dick Harrison (Harrison är den mest kände historieprofessorn i Sverige)
”Att uppgiften om uppspikandet blivit så vida spridd beror på att Luthers vän och medarbetare Philipp 
Melanchthon år 1546 – dvs. långt efter den påstådda händelsen – noterade att teserna spikats upp på slotts
kyrkodörren den 31 oktober 1517.”

Källa 5 Dagens Nyheter (en av Sveriges största dagstidningar)
”porten till Slottskyrkan i den tyska staden Wittenberg, där en envis munk vid namn Martin Luther en 
gång sägs ha spikat upp en lista med 95 teser”

a) Vilka källor skriver att Martin Luther med säkerhet spikade/fäste sina 95 teser på kyrkdörren?
            O Källa 1      O Källa 2       O Källa 3      O Källa 4       O Källa 5

b) Spikade Martin Luther upp sina 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg den 31 oktober år 1517?
    O Ja det gjorde han med säkerhet för det står så i många kända källor 
    O Nej det gjorde han inte för det finns inga skriftliga källor från åren 15171545 
    O Det går inte att besvara frågan med ja eller nej för det finns inga säkra skriftliga källor
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15. Här är nio spelkort fotograferade från Capensis spel ”Ur led är tiden”. Skriv in 
      händelserna i rätt ordning. Du har fått hjälp med 1, 5 och 8.  

1 8

5
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Bedömningsmall
Här ges några bedömningsförslag till de utred ande uppgifterna på C och Anivå.  

   12 a) Till minnet av Gustav Vasas flykt i Dalarna (samt ideella/kommersiella drivkrafter i arrangemanget)
        b) Gustav Vasa flydde åt andra hållet och han använde snöskor (C)
       Ett av alternativen (E)
   13 a) 3 st    b) Gustav Vasa     c) 7 st
 Alla rätt (C)
 Ett eller två korrekta svar (E)
   15. a) Källa 2 och 3
   b) Det går inte besvara frågan med säkerhet (eftersom det inte finns några samtida källor)
 Båda rätt (C), ett rätt (E)
   15. 4   2   6   Alla rätt (A)
 3    1   8 Förväxlat två (C)
 9     5   7 Minst två händelser i rätt följd (E) 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 (Lgr22)
Varje mål har en tydlig koppling till kunskapskraven.

Kunskapskrav 1

Eleven visar grundläggande kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser
under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Eleven för enkla resonemang om
orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i
förfluten tid. Eleven för också enkla resonemang om likheter och skillnader i människors
levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Kunskapskrav 2 Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa 
och ger något exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Kunskapskrav 3 Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i något sammanhang,

Värdeord i kursplanens kunskapskrav (Lgr22)
De värdeord som används för att beskriva nivåerna E, C och A i kunskapskraven är:
Nivå E grundläggande enkla något - -
Nivå C goda utvecklade några olika -
Nivå A mycket goda välutvecklade några välgrundade olika i vilket syfte

Centralt innehåll i kursplanen (Lgr22)
Det centrala innehåll som undervisning ska behandla är: 
”Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom vikingars resor [och medeltidens handelssystem].”


