
Instuderingsfrågor till historiaprov om medeltiden
Svara på frågorna så bra du kan. 
Inom parentesen ser du vilken sida i boken svaret finns på. 
Tänk på att svara med hela meningar! 

1. Olof Skötkonung var Sveriges första kung. På vilket sätt tog han 
hjälp av kristendomen för att bli kung? (s. 103) 

Han var själv kristen, och lät många präster komma till Sverige för att 
berätta om Jesus och Gud. Men han sa också att prästerna skulle tala om 
för folket att Gud ville att alla skulle lyda kungen. Han lyckades bli kung 
över både Svealand och Götaland. Riket kallades småningom för 
Svearike. 

2. Kyrkor blev viktiga för det nya, kristna Sveariket. Kyrkan stod ofta på 
en höjd, och det var viktigt med en klocka. Förklara på tre olika 
sätt varför klockan var viktig. (s. 104) 

- Varje gång det var dags för bön ringde man i klockan. 
- Man kunde samla folk med hjälp av den, för att t.ex. hjälpa till att släcka 

en brand. 
- Man trodde att klockans ljud var heligt och skrämde bort jättar, 

sjukdomar och annat ont. 

3. Vem var Erik den helige? Varför var han så omtyckt? Vad hände 
med honom? (s. 105) 

Erik den helige var en mycket god och omtyckt kung i Sverige. Han var 
omtyckt därför att han besökte ofta vanligt folk för att hjälpa dem att lösa 
gamla konflikter och lära dem att sluta hämnas som man gjort på 
vikingatiden. Han mördades senare utanför en kyrka i Uppsala, och är 
idag Sveriges nationalhelgon. 

4. Under medeltiden blev trälarna fria. Vilka två alternativ hade de 
som fria? (s. 105) 

- De kunde få en bit mark av rika bönder, för att starta upp egna jordbruk 
och bygga egna hus. Då behövde de även ge tillbaka en del av sin 
skörd som tack, eller arbeta på bondens gård ibland. 



- De kunde även söka arbete på någon bondgård som dräng eller piga. 
Det gav inte mycket i lön, men de var då iallafall fria och ingen kunde 
sälja dem längre. 

5. Berätta de, enligt dig, tre viktigaste fakta om hur livet var i en 
medeltida by. (s. 106) 

Till exempel: 
1. Man bodde ofta på landet och husen stod tätt. Det var tryggare ifall 

rövare eller rovdjur skulle anfalla. 
2. Man levde av vad man odlade på åkrarna och fick kött och mjölk från 

djuren. Även fiske och jakt var viktigt. 
3. Man hade egna åkrar, men djuren kunde beta på byns gemensamma 

marker. Man delade även ofta på redskap och en kvarn. 

6. Djuren var viktiga i hemmet under medeltiden. Berätta vad man 
använde/hade följande djur till: (s. 110)  

1. Oxar och hästar = Oxar och hästar användes oftast som 
arbets- och dragdjur. 

2. Får = Av fåren fick man den viktiga ullen, som kvinnorna spann 
till vävtråd och garn. Man fick även mjölk, som man gjorde ost 
av. 

3. Kor = Det viktigaste man fick från korna var mjölken och köttet. 
Man tog även tillvara på ben och hudar för att tillverka redskap 
och kläder. 

4. Katter = Katterna var skickliga jägare, och fångade råttor. De 
hade även ett fint skinn som man gjorde mjuka mössor och 
handskar av. 

7. Snabba frågor om mat på medeltiden! (s. 112-113) 

1. Vilka sädesslag var gröten ofta gjord av? Havre eller korn. 



8. Vilken typ av soppa var vanlig? Ärt- och kålsoppa. 

9. Vad torkade man sig om munnen/händerna med? Kläderna. 

10. Vad gjorde man för att visa att man tyckte om maten? Rapade eller 
pruttade. 

11. Vad behövde man göra med fisken för att den skulle hålla sig bra? 
Man kunde salta, torka, röka eller syra den. Enklaste var att salta. 
Oftast åt man den rökt eller torkad. 

12. Vad var enligt prästen lyxig mat? Kött. 

13. Vad drack vuxna till maten? Svagt öl.  

14. Vad kunde man äta till efterrätt? Kakor sötade med honung eller 
grädde och bär. 

8. Vad var mest annorlunda för barnen idag jämfört med på medeltiden? 
Nämn två saker. (s. 114-115) 
Till exempel: 
1. Man gick inte i skola på medeltiden och nästan ingen kunde läsa eller 

skriva. 
2. Man blev vuxen redan som 12-åring, och då krävdes det att du hjälpte 

till som en vuxen också. Pojkarna följde med männen i arbeten 
utomhus och flickor skulle klara av alla sysslor hemma på gården. 

9. På medeltiden trodde man på olika skogsväsen. Älvor och vättar fick 
man vara försiktig med. Varför kunde älvor och vättar vara farliga? (s. 
118-119) 
Älvor kunde vara farliga för att de kunde kasta sjukdom och död på folk. 
Om unga män såg älvor dansa om sommarnätterna kunde de bli galna 
och dö. 
Vättar kunde ställa till problem om de inte behandlades bra av människor. 
Om vättar blev t.ex. ”brända av hett vatten” och de inte blev förvarnade så 



kunde de hämnas med att bränna ner hela stugan. De kunde även ta livet 
av människornas djur, eller till och med barnen. 

10. Birger Jarl var en viktig man som bl.a. införde skatt i Sverige, men 
även lagarna hemfrid, kyrkofrid och tingsfrid. Dessa lagar innebar att ett 
brott ansågs värre om det begicks i kyrkan, hemma eller på tinget. Han 
instiftade även lagen om kvinnofrid. På vilka olika sätt var den lagen bra? 
Nämn minst två sätt. (s. 121) 
1. Ingen fick gifta sig med flickor under 12 år längre. Detta gjorde att 

pappor inte kunde tvinga sina unga döttrar att gifta sig. 
2. Prästen måste fråga kvinnan om hon gick med på giftermålet, kvinnan 

fick alltså inte tvingas eller rövas bort mot sin vilja. 

11. Det grundades flera olika städer i Sverige, varav den första låg på ön 
Stock-holmen. Där byggdes ett slott och en borg. På vilket sätt blev ön 
mycket viktig för handeln i Sverige? (s. 122) 
Stock-holmen låg mitt i öppningen till sjön Mälaren. Alla som ville segla in i 
Mälaren för att bedriva handel runt sjön blev tvungna att betala skatt till 
tullmännen på Stock-holmen. 

12. På medeltiden såg straffen annorlunda ut än idag. 
• Varför var det värre att göra ett brott i smyg än öppet? (s. 126) 

Därför att gjorde man något i smyg kunde man inte stå för sitt brott, vilket 
var skamligt. 

• Vad var det vanligaste straffet för lindrigare brott? (s. 126) 
Böter eller kroppsstraff. 

• Vad är ett “kroppsstraff?” (s. 126) 
Man blev slagen med t.ex. ris på kroppen. 

• Vad var det vanligaste dödsstraffet? (s. 127) Hängning. 

• Varför kunde inte en kvinna bli hängd? (s. 127) För att man ville inte 
att andra skulle kunna titta under hennes kjol. Därför blev kvinnor 
oftare begravda levande, stenade till döds eller brända på bål. 



13. Varför kallades Birger Jarls son Magnus för “Magnus Ladulås”? Skriv 
ett ordentligt svar! (s. 130) Magnus Ladulås var kung, och bestämde att 
stormän inte längre kunde kräva mat och sovplats hos vanligt folk/bönder 
utan att betala, i och med att bönderna nu ändå betalade skatt till kungen. 
Folk sade då att ”kungen satte lås på böndernas lador”. 

14. Vilka fyra grupper var Sveriges folk indelade i från och med 1300-
talet? (s. 131) Adel, Präster, Borgare, Bönder.

15. Heliga Birgitta är den svenska person som är mest känd och mest 
omskriven i världen. Vad var det som hon gjorde som var helt nytt för 
den tiden? Vilken viktig byggnad byggdes efter hennes död? (s. 134-135) 
Heliga Birgitta grundade ett kloster för både nunnor och munkar i Sverige. 
Det som var nytt var att klostret skulle styras av en nunna. Klostret i 
Vadstena byggdes efter Birgittas död. 

16. Digerdöden (pesten) var en fruktansvärd sjukdom som härjade i 
Europa i slutet av 1340-talet. Det började gå rykten om hur sjukdomen 
spreds. Berätta om två av ryktena, och berätta sen hur pesten 
EGENTLIGEN SPREDS. (s. 136-137) 
Rykte 1: En kringresande man beskylldes för att ha hällt gift i 
vattenbrunnarna i Stockholm, Västerås och Arboga. Han torterades tills 
han erkände och brändes på bål. Sjukdomen fortsatte ändå spridas. 
Rykte 2: I många städer i Europa beskyllde man judarna för att ha hällt gift 
i brunnarna: 
Sanningen: Pesten spreds med den svarta råttan, som följde med 
handelsskepp till städerna. Det var lopporna i råttans päls som bar på 
smittan. 



17. Drottning Margareta var en ovanlig drottning och en av de mäktigaste 
personerna i hela Nordens historia. Berätta om vad som hände mellan 
henne och Albrekt av Mecklenburg och vad som sen ledde till att hon 
blev drottning över Norden. (s. 138-139) 
Drottning Margareta var omtyckt av folket. Samtidigt hade stormännen i 
Sverige valt Albrekt till kung. De ångrade sig snart, då han bland annat tog 
ut höga skatter av bönderna. De bad Margareta om hjälp och hon lovade 
försöka, och planerade att börja ett krig mot Albrekt. Albrekt hånade 
Margareta för att hon var kvinna och kallade henne för ”Kung Byxlös”. 
Han tyckte att det var löjligt att hon ville kriga - hon borde vara hemma 
som andra kvinnor, tyckte han. 
 Trots detta segrade Margareta och Albrekt togs tillfånga och fick sitta 
fängslad i ett slott i Skåne i sex år. 

18. Vad är:
1. Bystämma (s. 106) = När bönder samlades för att besluta 

tillsammans om när olika saker skulle göras. 

2. Fähus (s. 110) = Huset som man höll djuren i under medeltiden 

3. Skära (s. 111) = Ett redskap som man använde under skörden 
för att skära av stråna.  

4. Ryssja (s. 114) = Ett strutformat när som användes vid fiske. 

5. Kloster (s. 116) = En samling hus där nunnor eller munkar 
bodde. 

6. Galgbacke (s. 126) = En kulle i utkanten av stan där man 
avrättade tjuvar och brottslingar. 

7. Bödel (s. 127) = Ett yrke, som gick ut på att hålla brottslingen 
fången i sitt hus och sedan utföra den bestämda avrättningen. 


