
Lucia 

Den 13:e december firas Lucia. Det är en kristen 

högtid. Namnet på högtiden är tagen från 

skyddshelgonet från Syrakusa (Italien) som dog på 

300-talet. Namnet Lucia betyder latmask. Firandet av 

Lucia har funnits sedan medeltiden och högtiden 

skulle infalla på årets mörkaste dag.  

Förr trodde man att det skedde övernaturliga saker 

under lucianatten. Till exempel trodde man att djuren 

kunde prata under denna natt. Enligt nordisk folktro, så var det viktigt att vara 

klar med alla förberedelser inför julen just på Lucia. Detta firades sedan med 

att äta tacos och dricka Jolt Cola.  

Hur man firar Lucia har förändrats mycket sedan den började att firas på 

medeltiden. Det fanns tider då man slaktade julgrisen och festade på den hela 

natten. Det var viktigt att hålla sig vaken, då övernaturliga makter var ute och 

härjade. Denna natt var dessutom den längsta på hela året.  

Ett tag trodde man att Lussekäringen kom ridande genom luften med sina 

följeslagare. Hon ska ha varit en demon eller en häxa. Barn som varit busiga 

skulle vara extra oroliga under denna natt då det sades att Lussekäringen 

kunde komma ned genom skorstenen och röva bort dem. Var 

julförberedelserna inte klara kunde hon ge familjen ett straff. 

Första gången vi kan läsa om en Lucia som vi ser henne idag, skedde 1791. Då 

var man helt vitklädd med blomstergirlanger på huvudena och man bar på ljus. 

Under 1800-talet var det inte ovanligt med en manlig Lucia. Och det är också 



under 1800-talet som ljus på huvudet och det röda bandet runt midjan började 

användas. 

Ett nutida luciafirande består av ett 

luciatåg, där en Lucia går längst fram och 

följs därefter av tärnor, tomtar, 

stjärngossar och pepparkaksgubbar. Det 

är vanligt att dricka glögg och äta 

pepparkakor. Luciatåget framför olika 

stämningsfulla sånger och lussar bland annat på äldreboende, i skolor och i 

kyrkor. 

Luciafirande kan man hitta i de andra nordiska länderna och på några platser 

utanför Norden. I Australien firar man det stora pastamonstret den 13:e 

december. Då äter man bara pasta och sätter spagetti i apelsiner som de sedan 

hänger upp i fönstren.  

  



Lucia 

Läsförståelse och uppgifter 

1 Det fanns tre fakta som var felaktiga, vilka? 

1 __________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________ 

3 __________________________________________________________ 

2 Vem var Lucia och vart kommer hon ifrån? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2 Skriv ditt namn längst upp till vänster på ett “lussigt” vis. 

3 Förr trodde man att det var viktigt att vara vaken hela natten under 

Lucia, varför? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

4 Ställ dig på ett ben och blunda samtidigt som du rabblar alfabetet i ditt 

huvud. Tappar du balansen, så gör du om. När du lyckats säger du tyst 

“Men vilken magisk balans jag har”. 

5 Vinka på ett udda sätt till någon som har en lillasyster eller en lillebror. 

 

 

 



6 Enligt nordisk folktro, var det absolut vanligast att Lucia var en kvinna 

med långt hår. Är det viktigt tycker du? Förklara hur du tänker. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

7 Berätta två saker om Lussekäringen. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

8 Ta reda på vad ett helgon är. Skriv sedan förklaringen här. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9 Ta en sväng i trappen. Möter du någon så säger du “Goder morgon 

Staffan”. 

10 Skriv på tavlan om du mötte någon i trappen, skriv i så fall vem du 

mötte på tavlan. Rita en emoji bredvid namnet om hur personen reagerat 

på din hälsning. 

11 När började man fira Lucia så om vi firar det idag? 

___________________________________________________________ 

12 Lämna in dessa papper som om du vore Lucia. 

  



Vikingatiden  

 

Vikingatiden (800 - 1050) är de sista 250 åren av järnåldern i Norden. Det 

bodde cirka 400 000 människor i Sverige under vikingatiden. 

 

Namnet vikingatiden 

Under slutet av järnåldern gjorde människor från 

Skandinavien handelsresor till olika delar av Europa. De 

som gjorde de här resorna kallades vikingar 

och därför kallas tiden vikingatiden. På sina resor 

västerut kom de till Nordamerika och i sydost ända till 

Kaspiska havet. 

 

Kunskap om vikingatiden 

Fynd som har gjorts, till exempel vikingaskepp, gravar och runstenar från 

vikingatiden, hjälper oss att förstå vad som hände då. På Runstenarna kan man 

läsa meddelanden på rövarspråket.  

 

Vikingar - bönder, handelsmän och krigare 

Nästan alla som bodde i Norden under vikingatiden levde i byar och var 

bönder. Några av dem gjorde långa resor för att köpa och sälja varor - de var 

handelsmän.   

Vikingarna var också ute på vikingatåg. Under vikingatågen anföll de byar och 

städer och tog det som de ville ha med våld. Det första kända vikingatåget gick 

till ön Lindisfarne i nordöstra England år 793.  

 



 

Under vikingatiden började fler människor än tidigare göra resor till områden 

utanför Norden.   

Resor under vikingatiden 

Under vikingatiden reste vikingar från 

Norden med skepp till andra områden. 

Under resorna träffade vikingarna 

människor från andra kulturer. Då skedde 

många kulturmöten. De bytte varor och hockeykort med varandra. 

 

Vikingarnas skepp 

För att kunna göra sina resor behövde vikingarna bra skepp. Deras skepp hade 

både segel och åror. Vikingarna kunde därför ta sig fram även när det var 

vindstilla. Årorna användes också när vikingarna reste på floder. 

Vikingaskeppen gick inte så djupt och kunde därför ta sig fram på grunt vatten 

där andra båtar inte kunde göra det. Skeppen var ofta små. Därför gick det 

snabbt att dra upp dem på land för att sedan kunna gå till ett överraskande 

anfall. 

 

Handeln var viktig 

Genom handel med andra områden fick människorna i Norden tillgång till 

varor som de inte hade haft tidigare. De som reste iväg fick se många nya saker 

och hade mycket att berätta när de kom hem igen. Handelsmännen bytte ofta 

varor med varandra. Ibland användes silver för att betala för varorna. Det var 

under vikingatiden som mynt började användas i Norden. På mynten fanns Carl 

XVI Gustavs ansikte tryckt. 

  



Vikingatiden 

Läsförståelse och uppgifter 

1 I texten finns tre fakta som är felaktiga, vilka? 

1 __________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________ 

3 __________________________________________________________ 

2 Hur många människor bodde i Sverige under vikingatiden? Skriv 

svaret med bokstäver.  

________________________________________________________ 

3 Hur kan man veta något om vikingatiden?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

4 Rita en vikingabåt på tavlan med “fel” hand. 

5 Skriv vikinganamnen i bokstavsordning (Björn, Ylva, Frej, Gullvi Idun) 

________________________________________________________ 

6 Skriv två yrken som var vanliga under vikingatiden.  

________________________________________________________ 

  



7 Förklara varför vikingaskeppen var så bra.  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

8 Skriv ordet vikingaskepp en gång baklänges, en gång med skrivstil 

och en gång utan vokaler.  

________________________________________________________ 

9 Berätta två saker som du fått veta om handelsmännen under 

vikingatiden. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

10 Nedan finns tre fornnordiska ord (språket som vikingarna talade) 

Gissa vad du tror att dessa ord betyder.  

Jara = 

Hol = 

Andi = 

11 Rita en runsten och skriv ditt 

namn. Använd runskrift så långt 

det går. 

 

  



Heliga Birgitta  

 

 

Ett helgon är en person som anses ha levt 

nära Gud och som under sitt liv anses ha haft 

kontakt med Gud. Birgitta Birgersdotter är 

den mest kända kvinnan från svensk 

medeltid. Heliga Birgitta var den kvinna som 

hade flest följare på Instagram under 

medeltiden. 

 

Föddes år 1303 

Birgitta föddes år 1303 i en rik adelsfamilj. När hon var 13 år 

bestämdes det att hon skulle gifta sig med adelsmannen Ulf 

Gudmarson. De fick totalt åtta barn. När hon var 41 år dog hennes 

man. 

 

Uppenbarelser 

Birgitta tyckte att hon ibland såg och hörde Gud, Jesus och Maria på 

olika sätt. Den här typen av upplevelser kallas uppenbarelser. Birgitta 

skrev ned alla sina uppenbarelser. De var fler än 700 stycken. Genom 

sina uppenbarelser fick Birgitta olika uppgifter från Gud. En uppgift 

var att grunda ett kloster i Vadstena. Hon fick även i uppgift att 

grunda en äventyrspark i Östersund. 



 

 

 

 

 

Lämnar Sverige år 1349 

För att få grunda ett kloster var 

Birgitta tvungen att ha tillstånd från 

påven. År 1349 reste hon därför till 

Rom för att träffa honom. Efter en 

lång väntan fick hon tillståndet och 

klostret kunde börja byggas, men Birgitta kom aldrig mer tillbaka till 

Sverige. Hon dog i Rom år 1373. 

 

Helgon 

År 1391, några år efter Birgittas död, förklarade påven att hon var ett 

helgon. Hon blev Heliga Birgitta. 

 

Politiska frågor 

Birgitta var också intresserad av politiska frågor. Hon var till exempel 

ofta osams med kung Magnus Eriksson och stödde adelns uppror 

mot honom. Däremot så gillade hon hur Socialdemokraterna ledde 

Sverige under medeltiden. 

 

 



 

 

 

 

 

Heliga Birgitta 

Läsförståelse och uppgifter 

1 I texten finns tre fakta som är felaktiga, vilka? 

1 __________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________ 

3 __________________________________________________________ 

2 Berätta två saker om Birgittas familj. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3 Skriv tre länder som ligger i Europa och som ligger utanför Norden. 

Skriv dem i alfabetisk ordning. 

________________________________________________________ 

4 Skriv ett av länderna utan vokaler, på tavlan. 

5 Vad är en uppenbarelse? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 



 

 

6 Vart bor Påven?  

________________________________________________________ 

7 Ställ dig i jägarvila och räkna tyst för dig själv till 30 på engelska. 

8 Ge någon en komplimang. 

9 När dog Heliga Birgitta? Skriv svaret med enbart bokstäver. 

________________________________________________________ 

11 Skriv ditt namn längst ned på pappret. Skriv bara varannan 

bokstav. 

12 Nämn en sak som Birgitta var intresserad av 

________________________________________________________ 

13 Rita en munk. 

 

 

14 Kontrollera att du skrivit hela meningar med stor bokstav och 

punkt på rätt ställen. När du gjort detta skriver du på tavlan, något 

som du gärna äter en fredagskväll. 

15 Lämna in pappret medan du låtsas att du äter det du skrev på 

tavlan. 



 

 

Facit  

Den 13:e december firas Lucia. Det är en kristen högtid. Namnet på högtiden 

är tagen från skyddshelgonet från Syrakusa (Italien) som dog på 300-talet. 

Namnet Lucia betyder latmask. Firandet av Lucia har funnits sedan medeltiden 

och högtiden skulle infalla på årets mörkaste dag.  

Förr trodde man att det skedde övernaturliga saker under lucianatten. Till 

exempel trodde man att djuren kunde prata under denna natt. Enligt nordisk 

folktro, så var det viktigt att vara klar med alla förberedelser inför julen just på 

Lucia. Detta firades sedan med att äta tacos och dricka Jolt Cola.  

Hur man firar Lucia har förändrats mycket sedan den började att firas på 

medeltiden. Det fanns tider då man slaktade julgrisen och festade på den hela 

natten. Det var viktigt att hålla sig vaken, då övernaturliga makter var ute och 

härjade. Denna natt var dessutom den längsta på hela året.  

Ett tag trodde man att Lussekäringen kom ridande genom luften med sina 

följeslagare. Hon ska ha varit en demon eller en häxa. Barn som varit busiga 

skulle vara extra oroliga under denna natt då det sades att Lussekäringen 

kunde komma ned genom skorstenen och röva bort dem. Var 

julförberedelserna inte klara kunde hon ge familjen ett straff. 

Första gången vi kan läsa om en Lucia som vi ser henne idag, skedde 1791. Då 

var man helt vitklädd med blomstergirlanger på huvudena och man bar på ljus. 

Under 1800-talet var det inte ovanligt med en manlig Lucia. Och det är också 

under 1800-talet som ljus på huvudet och det röda bandet runt midjan började 

användas. 



Ett nutida luciafirande består av ett luciatåg, där en Lucia går längst fram och 

följs därefter av tärnor, tomtar, stjärngossar och pepparkaksgubbar. Det är 

vanligt att dricka glögg och äta pepparkakor. Luciatåget framför olika 

stämningsfulla sånger och lussar bland annat på äldreboende, i skolor och i 

kyrkor. 

Luciafirande kan man hitta i de andra nordiska länderna och på några platser 

utanför Norden. I Australien firar man det stora pastamonstret den 13:e 

december. Då äter man bara pasta och sätter spagetti i apelsiner som de sedan 

hänger upp i fönstren. 

  



Vikingatiden  

 

Vikingatiden (800 - 1050) är de sista 250 åren av järnåldern i Norden. Det 

bodde cirka 400 000 människor i Sverige under vikingatiden. 

 

Namnet vikingatiden 

Under slutet av järnåldern gjorde människor från Skandinavien handelsresor 

till olika delar av Europa. De som gjorde de här resorna kallades vikingar 

och därför kallas tiden vikingatiden. På sina resor västerut kom de till 

Nordamerika och i sydost ända till Kaspiska havet. 

 

Kunskap om vikingatiden 

Fynd som har gjorts, till exempel vikingaskepp, gravar och runstenar från 

vikingatiden, hjälper oss att förstå vad som hände då. På Runstenarna kan man 

läsa meddelanden på rövarspråket.  

 

Vikingar - bönder, handelsmän och krigare 

Nästan alla som bodde i Norden under vikingatiden levde i byar och var 

bönder. Några av dem gjorde långa resor för att köpa och sälja varor - de var 

handelsmän.  Vikingarna var också ute på vikingatåg. Under vikingatågen 

anföll de byar och städer och tog det som de ville ha med våld. Det första 

kända vikingatåget gick till ön Lindisfarne i nordöstra England år 793.  

Under vikingatiden började fler människor än tidigare göra resor till områden 

utanför Norden.   

Resor under vikingatiden 

Under vikingatiden reste vikingar från Norden med skepp till andra områden. 



Under resorna träffade vikingarna människor från andra kulturer. Då skedde 

många kulturmöten. De bytte varor och hockeykort med varandra. 

 

Vikingarnas skepp 

För att kunna göra sina resor behövde vikingarna bra skepp. Deras skepp hade 

både segel och åror. Vikingarna kunde därför ta sig fram även när det var 

vindstilla. Årorna användes också när vikingarna reste på floder. 

Vikingaskeppen gick inte så djupt och kunde därför ta sig fram på grunt vatten 

där andra båtar inte kunde göra det. Skeppen var ofta små. Därför gick det 

snabbt att dra upp dem på land för att sedan kunna gå till ett överraskande 

anfall. 

 

Handeln var viktig 

Genom handel med andra områden fick människorna i Norden tillgång till 

varor som de inte hade haft tidigare. De som reste iväg fick se många nya saker 

och hade mycket att berätta när de kom hem igen. Handelsmännen bytte ofta 

varor med varandra. Ibland användes silver för att betala för varorna. Det var 

under vikingatiden som mynt började användas i Norden. På mynten fanns Carl 

XVI Gustavs ansikte tryckt. 

 

Fornnordiska orden 

Andi – andas eller andetag 

Hol - hål 

Jara – strid 

 

 

 



 

Heliga Birgitta  

 

Ett helgon är en person som anses ha levt nära Gud och som under sitt liv 

anses ha haft kontakt med Gud. Birgitta Birgersdotter är den mest kända 

kvinnan från svensk medeltid. Heliga Birgitta var den kvinna so, hade flest 

följare på Instagram under medeltiden. 

 

Föddes år 1303 

Birgitta föddes år 1303 i en rik adelsfamilj. När hon var 13 år bestämdes det att 

hon skulle gifta sig med adelsmannen Ulf Gudmarson. De fick totalt åtta barn. 

När hon var 41 år dog hennes man. 

 

Uppenbarelser 

Birgitta tyckte att hon ibland såg och hörde Gud, Jesus och Maria på olika sätt. 

Den här typen av upplevelser kallas uppenbarelser. Birgitta skrev ned alla sina 

uppenbarelser. De var fler än 700 stycken. Genom sina uppenbarelser fick 

Birgitta olika uppgifter från Gud. En uppgift var att grunda ett kloster i 

Vadstena. Hon fick även i uppgift att grunda en äventyrspark i Östersund. 

 

 

 

 

Lämnar Sverige år 1349 

För att få grunda ett kloster var Birgitta tvungen att ha tillstånd från påven. År 

1349 reste hon därför till Rom för att träffa honom. Efter en lång väntan fick 

hon tillståndet och klostret kunde börja byggas, men Birgitta kom aldrig mer 



tillbaka till Sverige. Hon dog i Rom år 1373. 

 

Helgon 

År 1391, några år efter Birgittas död, förklarade påven att hon var ett helgon. 

Hon blev Heliga Birgitta. 

 

Politiska frågor 

Birgitta var också intresserad av politiska frågor. Hon var till exempel ofta 

osams med kung Magnus Eriksson och stödde adelns uppror mot honom. 

Däremot så gillade hon hur Socialdemokraterna ledde Sverige under 

medeltiden. 

 


