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Till dig som använder detta facit:

Sidnumren hänvisar till sidan i Arbetsboken.
På en del frågor står det ”Elevens eget svar” i facit.  

Det beror på att man kan svara på olika sätt.  

Om du är osäker på om ditt svar är rätt, så fråga din lärare.

På en del frågor står det ”T.ex.” Det betyder att det kan  

finnas flera rätta svar än det som står.

Hitta rätt i boken

Sidan 2

1. De gjorde flöjter av trä eller ben.

2. a. Tidslinjen är grön för den tid vi lever i nu.

b.  Det beror på att ju längre man kommer från år 0 desto fler år 

är det kvar till Kristi födelse, det vill säga år 0.

c. Vi lever på 2000-talet efter Kristus.

3. Elevens eget svar.

4. Elevens eget svar.

5. a Fotot togs i Göteborg 1902.

b. Alla har mössa eller hatt på sig.

Sidan 3

6. a Elevens eget svar.

b. En middag kunde se ut så här under medeltiden.

7. T.ex. Riddaren hade ringbrynja och hjälm för att skydda sig.

8. Sidan 68

9. Sidorna 36 och 38
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Sverige för 100 år sedan

Trånga bostäder och dålig hygien

Sidan 4

1. a.  T.ex. Många fick sova i samma rum och barn fick sova på gol-

vet. Det fanns inte elektriska lampor, men på bordet står en 

fotogenlampa. Det står en potta under sängen eftersom man 

hade utedass. Istället för handfat med vattenkran finns en 

kanna med vatten och en skål att tvätta sig i.

b. Idag får vi ljus från elektriska lampor.

 Idag får vi vatten i kranen i kök och badrum.

 Idag går vi på vattentoalett inomhus.

2. a. Elevens eget svar.

 b. Elevens eget svar.

Folkskolan – en skola för alla barn

Sidan 5

3. a. 6 år

b. Minst 9 år

4. a. Kristendom

b. Klassen bad morgonbön och sjöng en psalm.

5. Kryss för:

 stor svart tavla att skriva med tavelkrita på

 tramporgel att spela musik på

kamin att elda i

 kateder längst fram

6. a. Att slå ett barn är att aga.

b. Fem slag med rottingen var högsta straffet.

c. Den som gjorde något dumt skulle känna skam.

d. Den som jobbar hårt är flitig.

7.* Då stavades ordet Nu stavar vi

funnos fanns

icke inte

af  av

obehindradt obehindrat

hvilken vilken

skrifva skriva
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Arbetsstugor för fattiga barn

Sidan 6

8. a.  T.ex. Det var ett slags fritids, men bara för fattiga barn. Barnen 

fick arbeta där och som lön fick de ett mål mat.

b. Pojkarna fick en brödbit också, men det fick inte flickorna.

Livet på landet

Sidan 6

9. a. Folk på slätterna i södra Sverige var bönder.

 Folk vid Sveriges kuster var fiskare

 Folk i skogarna i norra Sverige var skogsarbetare.

10  T.ex. Många odlade potatis och grönsaker, och hade en liten åker. 

Kanske hade de också en gris eller några kor.

11. a.  T.ex. Statarna arbetade åt en en bonde som hade en stor gård 

och som lön fick de bara mat och bostad.

b.  Elevens eget svar. T.ex. En statarfamilj som flyttar till en ny 

gård för att bo och arbeta där.

Massor med sågverk i Norrland

Sidan 7

12. a. 3 På sågverket sågades timmerstockarna till bräder.

1 Skogsarbetaren fällde träd och stockarna lades på en släde.

4 Bräderna lastades ombord på en båt som skulle till ett annat land.

2 Timmerstockarna fick flyta med en älv ner till kusten.

b.  Elevens eget svar. T.ex. De märkte brädor med röd färg.  

De städade bort rester av stockar vid sågarna eller högg ved  

till båtarna.

c. Elevens eget svar.

Kiruna och järnvägen

13.  T.ex. För att kunna sälja järnmalm från Kiruna till andra länder 

måste malmen fraktas till en hamn med hjälp av tåg.

14. a. De arbetade med att bygga järnvägar.

b.  T.ex. En del rallare sprängde bort berg. Andra rallare byggde 

banvallar. Det fanns också rallare som la rälsen på plats.
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Svenska snilleblixtar

Sidan 8

15. blixtlås –- Med mig kan du stänga alla slags kläder…

fyr –- Jag kan blinka i nattens mörker så att inte…

kullager –- Jag består av små kulor i en plåtring. Finns

separator –- Jag fanns i alla ladugårdar förr. Jag var…

skiftnyckel –- Med mig kan du skruva fast muttrar…

16. Elevens eget svar.

Tema: Från vevtelefon till mobil

17. a Graham Bell hette han som uppfann telefonen.

b. De var stora och vägde 10 kg.

c. Elevens eget svar.

Kampen för rösträtt

Sidan 9

18. a. De vägrade arbeta under tre dagar.

b. Endast rika män fick rösta år 1902.

19. a. Kvinnorna saknade rösträtt.

b. Både kvinnor och män får rösta.

Korsordet Sverige för hundra år sedan

Sidan 10
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Vad kan du om Sverige för hundra år sedan?

Sidan 11

Hur kan vi veta vad som hände  
förr i tiden?

Sidan 12

1. Tiden innan människor började skriva kallas forntid.

 En arkeolog är en forskare som tar reda på hur det var  

för länge sedan.

 Bilder och tecken som folk ristade in på stenar kallas 

hällristningar.

2. 6. Det översta jordlagret är från medeltiden och senare tid.

5. Nästa lager är från vikingatiden.

4. Sedan kommer ett lager från järnåldern

3.  Under järnålderslagret är ett lager från bronsåldern.

2. Krukan ligger i ett lager från bondestenåldern.

1. Understa lagret är från jägarstenåldern.

11

Vad kan du om Sverige för 100 år sedan?

Kluriga frågor? Se sammanfattningen på sidan 53.

1. För 100 år sedan bodde de flesta svenskar
1 i städer 
X på landet
2 i skogarna

2. Sveriges befolkning
1 minskade
X växte
2 varken minskade eller växte

3. Till vad använde man vaccin?
1 mot löss
X mot  svält
2 mot sjukdomar

4.  De flesta som hade flyttat från landet till 
en stad arbetade

1 på kontor
X på fabriker
2 som chaufförer

5.  Många svenskar lämnade fattigdomen 
i Sverige och utvandrade till

1  Norge
X Tyskland
2 USA

6. Cyklar, telefoner och blixtlås
1 var gamla uppfinningar
X var nya uppfinningar
2 hade ännu inte uppfunnits

7. År 1905 upphörde unionen mellan Sverige och
1 Danmark
X Finland
2 Norge

8. Rösträtten som infördes i Sverige år 1921 innebar att
1 bara rika män fick rösta 
X alla män fick rösta, men inga kvinnor
2 både män och kvinnor fick rösta

1.

 1 X 2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nu kan du gå till 
sista sidan och 

fylla i rätt del av 
tidslinjen!
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Sverige under tiotusen år
Stenåldern

Sidan 13

1. a. År 8000 före Kristus

b. År 1800 före Kristus

c. Det var stenålder i Sverige under ungefär 7 000 år.

2. Som sytråd användes senor från djur.

Kläder gjordes av skinn från djur.

De tillverkade smycken av vackra stenar, fjädrar, eller djurtänder.

3. De flyttade ofta och måste bära med sig allt de ägde.

4.  T.ex. De började odla mat, ha kor och grisar och ville bo nära  

sina åkrar.

5.* B = bondestenålder,  J = jägarstenålder

Människorna mjölkade kor och getter. B

Familjerna flyttade mellan olika platser. J

Man sparade mat i förråd. B

Rövare och tjuvar var inget att oroa sig för. J

Råttor och löss bosatte sig hos människorna. B

Ingen var rikare än någon annan. J

Bronsåldern

Sidan 14

6. a 

b. Bronsåldern varade under ungefär 1 200 år.

7. T.ex. Därför att det finns föremål gjorda av brons från den här tiden.
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BRONSÅLDERN
Läs s 64-65  Du tränar att använda en tidslinje

 6 a. Färglägg den del av tidslinjen som det var bronsålder.

1.  Rita hur du 
tänker dig att 
det ser ut under 
isen när mannen 
samlar upp 
järnklumpar.

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

2.  Skriv en 
bildtext som 
beskriver vad 
som händer 
här.

3.  a. Vad kallas mannen som arbetar?
 b. Vad kallas den plats där han arbetar?
 c. Vad är det han gör, tror du?

a.

b.

c.

1800 f.Kr.2000 f.Kr. 1400 f.Kr. 1000 f.Kr. 600 f.Kr. 200 f.Kr. År 0

b. Under hur lång tid var det bronsålder?_______________________________

7 Varför kallas bronsåldern för just bronsåldern?

 ________________________________________________________________________  

JÄRNÅLDERN
Läs s 66-67 Du tränar att förstå bilder

  8 Hjälp till att beskriva hur det gick till att göra redskap av järn på järnåldern:

4.  Rita några andra saker som man 
kunde göra av järn under järnåldern.

arbetsbok-inlaga.indd   14 09-12-07   14.25.04
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Järnåldern

8 1. Elevens egen bild

2.  Elevens eget svar. (T.ex. I ugnen smälter järnet till en glödande 

massa. Mannen till höger blåser in luft till elden för att öka 

hettan.)

3.  a) smed

b) smedja

c) en yxa

4.  Elevens egen bild

Vad kan du om det som hände under tiotusen år i Sverige?

Sidan 15

15

Vad kan du om det som hände 
under 10 000 år i Sverige?

Knepiga frågor?  Se sidorna 54-67

1.  Vad kallas en forskare som gräver efter saker 
som människor, som levt för länge sedan, har lämnat efter sig?

1 arkeolog
X fysiker
2 skelettforskare

2.  Hur tjockt var snötäcket (inlandsisen) när det 
var som störst på istiden?

1 30 meter
X 300 meter
2  3 000 meter 

3. Vilken tidsperiod varade längst i Sveriges historia?
1 Järnåldern
X Bronsåldern
2 Stenåldern

4.  Vilka material gjorde stenåldersmänniskor 
sina redskap av?

1 sten, trä och ben
X sten, trä och brons
2 sten, trä och järn

5.  Varför slutade stenåldersmänniskor 
att flytta runt från plats till plats?

1  De tyckte att det var tröttsamt.
X  De hade blivit bönder.
2  De hittade bra, lediga bostäder.

6. Brons är en blandning av
1 koppar och järn
X  koppar och silver
2 koppar och tenn

7.  Varför var järnredskap bättre än brons?
1 De höll bättre.
X De var dyrare.
2 De vägde mindre.

8.  Vilket husdjur blev vanligt på gårdarna 
i Norden under järnåldern?

1 hunden
X kaninen
2 katten
 

Nu kan du gå till 
sista sidan och fylla 
i tidsperioderna du 

arbetat med!
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Vikingatiden

Sidan 16

1.a. 

b. Under 250 år.

2. T.ex. De bytte varor, köpte eller rövade saker de ville ha.

3.  T.ex. Han skulle vara krigisk och modig. Om det gick skulle han 

hämnas på sina fiender.

4. En lång strand mot ett hav är en kust.

Gudarnas hem, där de bor, är deras boning.

 En man som lovat leva för Gud, vara fattig och aldrig gifta sig är 

en munk.

Den som arbetar hårt mest hela tiden lever strävsamt.

Saker eller mat, som man köper, är varor.

Att röva och förstöra är att plundra.

Den som tillverkar något med sina händer är en hantverkare.

 Ett stort hus, som ofta har en mur omkring, där munkar eller 

nunnor bor är ett kloster.

Sidan 17

5. a) R

b) R

c) F

d) R
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Vikingatiden
Läs s 68-69  Du tränar att söka fakta i text och bild

1 a.  Färglägg den del av tidslinjen som markerar vikingatiden. 

b. Under hur många år var det vikingatid?________________

2 Vad gjorde de vikingar som reste till andra länder?

 ________________________________________________________________________

3 Hur skulle en viking vara? ___________________________________________

 ________________________________________________________________________

4  Placera rätt ord från rutan i rätt mening.  

En lång strand mot ett hav är en _____________________________

Gudarnas hem, där de bor, är deras ___________________________

En man som lovat att leva för gud, vara 
fattig och aldrig gifta sig är en _______________________________

Den som arbetar hårt mest hela tiden lever _____________________

Saker eller mat, som man köper är ____________________________

Att röva och förstöra är att _________________________________

Den som tillverkar något med sina händer är en _______________________

 Ett stort hus, som ofta har en mur 
omkring, där munkar eller nunnor bor är ett _____________________

Läs stycket 
Rätt  att 

hämnas på 
sidan 68. 

800 850 900 950 1000 1050 1100

boning
hantverkare
kloster
kust
munk
plundra
strävsamt
varor

arbetsbok-inlaga.indd   16 09-12-07   14.25.11
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Hemma på vikinggården

Sidan 17

6. a) Elevens eget svar. (Visa svaren för din lärare)

b) Elevens eget svar. (Visa svaren för din lärare)

c) Elevens eget svar. (Visa svaren för din lärare)

d) Elevens eget svar. (Visa svaren för din lärare)

e) Elevens eget svar. (Visa svaren för din lärare)

7. Elevens eget svar.

8.*  T.ex. Hon bar alltid nycklarna till gårdens matförråd på sig.  

Det var hon som bestämde över maten.

Barn på vikingatiden

Sidan 18

9.  T.ex. Genom att vara tillsammans med vuxna (föräldrar och släk-

tingar) lärde barnen sig saker.

10. a  Elevens eget svar.(T.ex. Tuff och stark. Att bli sjuk. När pappa 

lämnar ut nyfödda barn i skogen. Mjölk med honung. Simma 

och rida. Leka, passa småsyskon och ge grisarna mat. Korn-

mjölsgröt. Min kniv och min kam.)

b. Elevens egen bild.

Sidan 19
c. Elevens eget svar.

11. Elevens eget svar.
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Vikingarnas skepp

Sidan 20

12. a) Vid strandkanten är det ofta grunt vatten.

b) När en båt välter i vattnet, säger vi att den kantrar.

c)  Det är bra att båten har en reling så att vi inte trillar ur den när 

den gungar.

d) Av fårens ull gör man ullgarn. Av det kan man väva ylletyg.

e) En lång resa kallas färd.

f) Blomväxter som man kan göra medicin av kallas örter.

g) Att dricka sig otörstig är att släcka törsten.

h) När man är i en båt är man ombord.

i) Den som blir överraskad blir överrumplad.

13. a) R

b) F

c) F

d) F

e) R

f) R

Sidan 21

14. a - b.

c Ek använde vikingarna till sitt skeppsbygge.

d Styråran satt på höger sida.

e Han hade sina vapen och extra kläder i sjökistan.

f Alla hjälptes åt att ro skeppet.
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Titta på bakre utviket Du repeterar det du sett och läst, 
Vikingarnas skepp drar slutsatser och tränar båtkunskaper

14  a. Skriv siffrorna på rätt plats i bilden. 

 1) akter
 2) åror
 3) drakhuvud
 4) för
 5) köl
 6) mast
 7) segel
 8) sjökista
 9) sköld 
10) styråra

b. Skriv babord och styrbord på rätt linje i bilden. 

c.  Vilket träd använde vikingarna till att bygga sina skepp av? ____________

d.  På vilken sida av båten hade man satt fast styråran?____________________

e.  Vad hade vikingen i sjökistan?______________________________________ 

 ________________________________________________________________________

f.   När det inte blåste någon vind så kunde vikingarna inte segla. 
Då tog de sig fram på ett annat sätt. 

Hur gjorde de då?________________________________________________

arbetsbok-inlaga.indd   21 09-12-07   14.25.15
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Sidan 22

15.*  Norska vikingar for till Island och Nordamerika.

Svenska vikingar for till Gårdarike och Bysantinska riket.

Danska vikingar for till Danelagen och Östfrankiska riket.

16. knife = kniv

mother = mothir (moder)

hammer = hammare

father = fathir (fader)

hell = Hel (dödsriket)

17. a. T.ex Salt, kryddor och sidentyger köpte vikingarna.

b. T.ex. Slavar, skinn och svärd sålde vikingarna.

Tema: Att bevara mat

Sidan 23

1. a. Torkad och syrad mat var vanligast under vikingatiden.

b. T.ex. Torkat kött och surmjölk (filmjölk).

2. Salt sill och salt fläsk var hållbar mat.

3. Elevens eget svar.

4. a. Bilden visar ett isskåp.

b. Ett isblock

c. Man kunde ha mjölk och färskt kött i isskåpet.

5. Elevens eget svar.

Vikingarnas runor

Sidan 24

18. a.  De kände inte till våra bokstäver och hade inte papper att 

skriva på.

b.  För att stenen skulle synas och beundras av alla dem som gick 

förbi.

c. Han högg in slingor och runor på stenen.

d. Runa betyder hemlighet och viskning.

19. a. Elevens eget svar.

b. E R I K R I S T A T E S T A I N

 Erik ristade sten

c.* Elevens eget svar.
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Vikingarnas gudar

Sidan 25

20. Asgård – Där bodde gudarna.

Midgård – Människornas del av världen.

Utgård – Jättarna bodde där.

Valhall – Namnet på Odens boning.

21.  Jag är den mäktigaste av alla gudar…  

Oden (med korpar)

 Jag är jättestark. Jag är krigets gud…  

Tor (med hammare)

Jag tar hand om livet, kärleken,…

Freja (med ljust hår)

 Jag bestämmer över dödsriket. Hos mig…  

Hel (med svart dräkt och blekt ansikte)

 Ingen tycker om mig, fast jag är så… 

Loke (med svart skägg och brun mantel)

Birka – Vikingarnas stad

Sidan 26

22. a Från bönderna köpte de kött, säd, smör, ost och mjölk.

b. Från bergsmännen köpte de järnmalm och skinn.

c. Från utländska köpmän köpte de kryddor, silver och sidentyger.

23  Fisk och ejderdun sålde de, men även kammar av ben, skinn och 

verktyg av järn.

24. a. T.ex. Sopor, matrester eller slaskvatten.

b.  T.ex. De solvärmda soporna på gatorna luktade säkert  

ganska illa.

Sidan 27

25. a. Sigtuna

b.  T.ex. Arkeologerna har grävt i Björkös jord där Birka låg och 

hittat massor av fynd från vikingatiden.

26. a. Han hette Ansgar och kom från Tyskland.

b.  Han försökte men det gick dåligt. Nästan ingen ville bli kristen, 

så han gav upp och åkte hem till Tyskland.



Facit till Boken om Historia 1 © Författarna och Liber AB Får kopieras 14 

Vikinga-rebusar

Sidan 27

27. *
a. BIRKA

b. SILVERSKATT

c. DRAKSKEPP

Ordfläta om vikingatiden

Sidan 28

Lite hjärngympa

Sidan 28
Yggdrasil

Midgård

Utgård

Oden

Freja

Valhall

Tor
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Vad kan du om vikingatiden?

Sidan 29

Medeltiden

Sidan 30

1. a-b. år 800 till år 1050 Vikingatiden 

X år 1050 till år 1520 Medeltiden

 år 1520 till år 1792 Nya tiden

2.  Elevens eget svar (T.ex. kungar, drottningar, riddare, kyrkor,  

kloster, pirater, orolig tid)

29

Vad kan du om vikingatiden?

Knepiga frågor? Se sammanfattningen på s 101.

1. För hur länge sedan var vikingatiden?
1 100 år sedan
X 1 000 år sedan
2 10 000 år sedan

2.  Vad arbetade de flesta människor i Norden med 
under vikingatiden?

1 De var stadsbor och arbetade med handel.
X  De var hantverkare och bodde både i städer och 

på landet.
2 De var bönder och levde på landet.

3. Vad är en träl?

1 en människa som fick dålig lön
X en människa som var slav
2 en människa som levde på att röva

4. Vikingarna var särskilt skickliga

1 ryttare
X hantverkare
2 skeppsbyggare

5. Vikingarna reste långt med sina skepp därför att

1 de ville fiska
X  de ville plundra och köpa varor 

som inte fanns  i Norden
2 de ville göra andra folk kristna

6. Birka låg på en ö i

1 Vänern
X Mälaren
2 Stockholms skärgård

7. Vad kallas de bokstäver som vikingarna använde?

1 runor
X rader
2 ristningar

8. Vikingarna hade många gudar. Den mäktigaste hette

1 Tor
X Freja
2 Oden

 

1.

 1 X 2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nu kan du gå till 
sista sidan och 

fylla i vikingatiden i 
tidslinjen!
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3. a-b.  Sverige var mer runt än smalt, ringade in mycket av Öster-

sjöns kuster. Finland var en del av riket. En del av vårt land 

hörde till Danmark då, en annan del till Norge. En stor del av 

Norrland var inte kontrollerat av kungens män.

c.*  T.ex. Huvudstaden låg ungefär i mitten på medeltiden, 

eftersom Finland var en del av riket. Stockholm var lätt att ta 

sig till och från med båt.

Sverige blev ett kristet rike

Sidan 31

4. a.  Den förste kungen över både Svealand och Götaland hette 

Olof Skötkonung.

b. Prästerna sa till folket att Gud ville att alla skulle lyda kungen.

c.  Man ringde i kyrkklockan när det var bön, men ibland för att 

sammankalla byborna för en brand eller angrepp av fiender. 

Vid vissa tillfällen ringde man klockorna för att skrämma bort 

ondska.

d.  Elevens eget svar. (T.ex. Trälarna kan ha gillat kristendomen. 

Under 1100-talet släpptes många trälar fria eftersom 

bönderna troligen var påverkade av kristendomens tankar om 

att alla människor är lika värda.)
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Medeltiden
Läs s 102-103 Du tränar att läsa tidslinjer och kartor

1  a.  Medeltiden varade i flera hundra år. Sätt kryss för rätt period och 
skriv Medeltiden efter.

� år  800 till år 1050 ____________________________________________

� år 1050 till år 1520 ____________________________________________

� år 1520 till år 1792 ____________________________________________

b.  Titta på tidslinjen på främre utviket i grundboken. Skriv också in vad de 
två andra tidsperioderna kallas. 

2 Läs texten på sidan 102 i grundboken. Plocka ut fem viktiga ord som du 
tycker beskriver medeltiden. Skriv orden här:

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

3 a.  Idag är Sverige ett långt och smalt land, men 
hur såg Sverige ut i början av medeltiden? 
Rita hur Sverige såg ut på 1200-talet i kartan. 

Nordsjön Östersjön

NORGE

DANMARK

SVERIGE     
Finland

Estland

b.   Titta på kartan över Sverige idag i grundboken på sidan 36. Där ser du var 
Stockholm ligger. Rita in en prick för Stockholm på kartan här ovanför. 

c.  Det var på medeltiden som Stockholm blev landets huvudstad. 
Ser du någon fördel med stadens placering i riket under medeltiden? 

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________
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Hemma i byn på medeltiden

Sidan 32

5. a. Elevens eget svar.

b. Elevens eget svar.

6.  Boningshus – Där bodde bonden och hans familj.

Fähus – Där bodde gårdens djur (kor, getter, får, grisar, höns).

Visthusbod – Där förvarades mat.

Vedbod – Där hade man ved.

Så bodde folk

Sidan 33

7. a.  På medeltiden… 

hade man kläderna i en träkista. 

lagade man mat över öppen eld. 

sov man i väggfasta sängar, ofta tillsammans för att hålla värmen. 

bodde man i ett enda rum, som var kök, vardagsrum och sovrum. 

Rummet hade inte fönster, men gluggar och öppning i taket för 

röken.

b.  På vintern är det mörkt redan på eftermiddagen. Eftersom det 

inte fanns några starka lampor var det inte mycket arbete som 

gick att utföra efter skymningen. Dessutom fanns det inget att 

skörda eller så.

c.  Människorna satt tillsammans vid elden. De kunde äta, 

handarbeta lite och umgås. De berättade sagor och legender 

för varandra och sjöng och spelade.

d. Pilarna pekar på (?)

en väggfast säng

en träkista, där man hade kläder.

en fönsterglugg

en eldstad

en vattenhink, eller slaskhink
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Från ax till bröd

sidan 34

8.  a. Med en skära skar man av säden när den var mogen på åkern.

b.  Med en slaga slog man på sädeskornen så de lossnade från 

axen. Kallas att tröska.

c.  En handkvarn bestod av två platta stenar som drogs med 

kornen mellan sig så de maldes till mjöl.

d. Brödet gräddades på hällen vid den öppna elden.

Ordspråk på Medeltiden

9.* Baetre aer fly aen illa faectas – Bättre fly än illa fäktas

  Baetre aer thaeth thrae som boeghis aen thaeth som bristir – 

Bättre är det trä som böjs än det som brister.

  Barn skal krypa til thaeth nimbir gaa. – Barn måste krypa innan  

de kan gå.

Vad blev det till middag?

sidan 35

10.  a.  Du har ringat in rätt om alla matvaror är inringade utom bana-

ner och potatis.

b. Bananer och potatis.

c.  Dessa varor fanns inte i Europa. Potatisen kom inte till Sverige 

förrän på 1600-talet. Bananer kom ännu senare.

Barn på Medeltiden
11. a. Elevens eget svar.

b. Elevens eget svar.

Sidan 36

12. Elevens eget svar.
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Vad minns du om medeltiden?
13.  Få lite ljus i mörkret – ett fat med tran (fett från fisk) och veke

Något mjukt att sova på – halm och skinnfällar

Skydd mot olyckor – ett järnkors

Medicin till någon som blivit sjuk – en växt i klostrets örtagård

Göra en söt efterrätt – honung

Få hjälp att släcka en brand – och ringa i kyrkklockan

Förvara rovor och torkade ärtor – en visthusbod

Mala säd till mjöl – en kvarn

Färsk mjölk att dricka - en ko eller get

Birger Jarl – Kungens närmaste man

Sidan 37

14 a. Flickan talar om Kvinnofrid

b. Prästen talar om Kyrkofrid

c. Den enkle mannen talar om Tingsfrid

d. Kvinnan talar om Hemfrid

Stock-holmen och medeltida städer

15 a.  Borgen skulle skydda Mälaren från sjörövare. Den blev också 

viktig därför att han kunde ta in skatt från de som passerade.

b.  Staden växte och blev så småningom rikets viktigaste och 

största stad: Stockholm, Sveriges huvudstad.

Sidan 38

16. a.  Vid en handelsplats möttes folk och köpte och sålde, eller 

bytte varor.  

Dit kom även kungens män och tog in skatt.

b.  Vid vissa handelsplatser började folk att bosätta sig. De fick bli 

städer för att kungen bestämde det.
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c.

d. De som bodde innanför muren i en medeltida stad kallades för borgare.

På en medeltida marknad

Sidan 39

17. a. Elevens eget svar. T.ex. tyger.

b. Tigger

c. Elevens eget svar. T.ex. där serveras öl.

d. Tar tull.

e.  Elevens eget svar. Tex. oxe, getter, hund, grisar, höns och 

hästar.

18. a–c Elevens egna svar.

På galgbacken

Sidan 40

19.  Eleven skriver en egen berättelse med hjälp av tre av orden ur 

rutan i sin skrivbok.
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16 Läs sidan 123 i grundboken.

a.  På 1100-talet fanns det inte så många städer i Sverige. Men det fanns 
många handelsplatser. Vad gjorde människorna vid en handelsplats?

 ________________________________________________________________________

b.  Hur kom det sig att en handelsplats började förvandlas till en stad?

 ________________________________________________________________________

c.  På sidan 123 i grundboken ser du vilka städer som bildades på 
medeltiden. Titta noga på bokstäverna i den här rutan, och ringa in alla 
namn på städer du kan hitta. Obs: vissa står lodrätt! Om du hittar alla 
har du ringat in tretton stycken.  

d.  Många städer fick en stadsmur och en borg. Därför kallades de som 
bodde i städerna för

 ________________________________________________________________________
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Hantverkarna flyttar till staden

20. a. Trätunnor

b. Skräddaren hade troligen en sådan skylt.

c. Elevens egen bild.

d. Elevens egen bild.

e.  Elevens eget svar.( T.ex. Det var väldigt få som kunde läsa på 

medeltiden, så för att så många som möjligt skulle förstå 

skyltarna var de bilder istället.)

Magnus Ladulås

Sidan 41

21.  Magnus Ladulås såg till att stormännen var tvungna att betala 

skatt för maten… R

 Magnus Ladulås kallades så därför att folk tyckte att han satte lås 

på böndernas lador. R

Magnus Ladulås såg till att bönderna inte behövde betala skatt. F

Magnus Ladulås såg till att bönderna inte behövde gå ut i krig. R

22.  En riddare skulle vara välutbildad. Han skulle vara rik, så han hade 

råd att köpa sin fina stridshäst och rustning.

23. Härmed dubbar jag dig till riddare!

Sidan 42

24.
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24  Läs sidan 131 i grundboken.
När Sverige fick riddare fanns det fyra grupper av folk i riket. 
Eller egentligen fem, men den femte räknades sällan. (Det var de som 
tidigare varit trälar, men som nu var fattiga torpare, pigor eller drängar.) 

a. Skriv rätt ord till rätt bild.

b.  Dra streck från bilderna till den pratbubbla som passar bäst.

adel
präst 
borgare 
bönder 
fattiga

Vi behöver inte betala 
skatt men måste se 
till att kungen har 

riddare.

Min uppgift är att 
leda bön och hålla 

mässor i kyrkan. 
Bönderna ger mig 

mat.

Jag är köpman i 
staden och har 

en liten butik vid 
torget. 

Vi odlar kål och 
rovor och har djur. 

Vi tycker det är 
trist att vi måste 
betala så mycket 
skatt till kungen.

Vi bor i ett litet 
torp och måste 

ge bonden av vår 
skörd varje år.
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Riddarna

Sidan 43

25

26 Elevens egen bild.

Digerdöden

27. a. Digerdöden var en smittsam och dödlig sjukdom.

b. 1.  Ett skepp kommer till Sverige med varor. Ombord 

 finns råttor.

2.  Råttorna lämnar skeppet och springer ut bland  

människor och hus.

3. En loppa från en råtta hoppar över till en människa.

4. En människa blir sjuk och dör.

Drottning Margareta

Sidan 44

28. Den som är mycket ledsen är förkrossad.

Den som bestämmer över landet är en regent.

Den som får något av en som dör ärver.

Den som regerar sitter på tronen.

En högtidlig stund kallas ceremoni.

Den som blir riddare dubbas.

Den som blir kung eller drottning kröns.

29. a.  Det var väldigt ovanligt att en drottning fick regera. Det gjorde 

oftast kungarna.

43

RIDDARNA 
Läs s 132-133 Du repeterar vad du har läst och tränar ordkunskap

25 Sätt rätt siffra på rätt ställe i bilden.

1) Ringbrynja
2) Sköld
3) Tunnhjälm
4) Vapenskjorta
5) Svärd
6) Lans

 26  Riddaren hade sitt vapenmärke på sin sköld 
och sin vapenskjorta. 
Rita ett förslag på ett sköldmärke.

DIGERDÖDEN
Läs s 136-137 Du får en djupare förståelse

27 a. Vad var digerdöden?

 ________________________________________________________________________

b. Hur spreds digerdöden? Numrera rutorna i rätt ordning. 

Ett skepp kommer till 
Sverige med varor. 

Ombord finns råttor.  

Råttorna lämnar skeppet 
och springer ut bland 
människor och hus.

En loppa från en råtta 
hoppar över till en 

människa. 

En människa blir 
sjuk och dör.

K
op

ie
ri

ng
 f

ör
bj

u
d

en
 s

e 
si

d
 4

8

arbetsbok-inlaga.indd   43 09-12-07   14.26.56

1

2

5

4

36



Facit till Boken om Historia 1 © Författarna och Liber AB Får kopieras 23 

b. *  Elevens eget svar. (T.ex. Om drottning Margareta hade gift 

om sig skulle hon inte fått fortsätta regera själv, eftersom det 

var kungarna som regerade.)

c.  Drottning Margareta bestämde att även riddarna och 

stormännen skulle betala skatt, och att ju rikare man var desto 

mer skulle man betala.

30  I Kalmarunionen ingick en rad länder som samarbetade: Dan-

mark-Island, Norge, Sverige-Finland. Den kallas för Kalmarunio-

nen eftersom de mäktigaste i varje land skrev under ett papper 

med regler, som skulle gälla för alla länder i unionen, i Kalmar 

1397.

Bockstensmannen – en mordgåta

Sidan 45

31. a. Bonden hittade kroppen av en död man från medeltiden.

b.  Mannen låg begravd i en torvmosse. Mossen hade konserverat 

honom.

c.  Förr i tiden trodde man att människor kunde gå igen och spöka 

efter att de blivit dödade. Mördarna körde körde träpålar 

genom kroppen för att det ansågs hindra döda att gå igen.

d.  Bockstensmannen kom kanske till trakten för att värva 

soldater.  

Det tyckte bönderna mycket illa om.

e. 1) Manteln är tygstycket som hänger över axlarna.

 2) Hosorna är strumporna.

 3) Kjorteln är den stora skjortan som ser ut som en klänning.

Visste du att …

32 Staffan Stalledräng dödades av norrlänningar.

 I den svenska almanackan kommer namnsdagarna från  

svenska helgon.

 Att hålla ting var att mötas och döma tjuvar och diskutera  

nya lagar.
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Korsordet Medeltiden

Sidan 46

Vad kan du om medeltiden?

Sidan 47
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Vad kan du om medeltiden?
Kluriga frågor?  Se svaret på några av uppgifterna i sammanfattningen s 157.

1. Medeltiden började för ungefär         

1 20 000  år sedan
X 1000 år sedan
2 500  år sedan

2. När Sverige blev ett rike, tog kungen hjälp av  

1 kristendomen   
X trälarna    
2 asatron

3. Nästan alla svenskar var                  

1 riddare           
X bönder       
2 trälar

4.  Det mesta man behövde:  

1 köptes i affären  
X stal man av grannen 
2 tillverkades hemma

5.   En hemsk sjukdom drabbade Sverige och Europa. 
Den kallades för

1 Vattkopporna
X Digerdöden
2 Influensan

6.   Han bestämde att det skulle byggas en borg på 
Stock-holmen.

1 Erik av Pommern
X Magnus Ladulås
2 Birger Jarl

7. På medeltiden började man skriva med

1 runor
X latinska bokstäver
2 grekiska bokstäver

8. De mäktigaste bland folket på medeltiden var

1 riddarna
X vikingarna
2 fotsoldaterna

9. Hon regerade över Europas största rike.

1 Heliga Birgitta
X  Jeanne d’Arc
2 drottning Margareta 

1.
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47

Nu kan du gå till 
sista sidan och fylla 

i medeltiden på 
tidslinjen.
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ISTID

8000 f.Kr. 7000 f.Kr.

5000 f.Kr. 6000 f.Kr.

4000 f.Kr. 3000 f.Kr.

2000 f.Kr.

1050 e.Kr.

1520 e.Kr.

år 1000

år 2000 e.Kr.

1000 f.Kr.600 f.Kr. 1800 f.Kr.

100 200 300 400 500 600 700 800 900

1100-
talet

1200-
talet

1300-
talet

1400-
talet

1500-
talet

1600-
talet

1700-
talet

1800-
talet

1900-
talet

2000-
talet

1000-
talet

År 0

Jägarstenåldern
från 8000 f.Kr.
till 4000 f.Kr.

Bondestenåldern
från 4000 f.Kr.
till 1800 f.Kr.

Bronsåldern
från 1800 f.Kr.

till 600 f.Kr.

Järnåldern
från 600 f.Kr.
till 1050 e.Kr.

Vikingatiden
från 800 e.Kr.
till 1050 e.Kr.

Medeltiden
från 1050 e.Kr.
till 1520 e.Kr.

För hundra år sedan
början på 

1900-talet 

När du är klar med 
ett kapitel så måla 

den perioden på 
tidslinjen.

Psst!
Du får lite 

hjälp av de här 
skyltarna.
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