
Upptäck Historia (47-11922-6) © Författarna och Liber AB Kopiering tillåten 1 

Upptäck Historia
Upptäck Historia Lgr 11 börjar i forntiden och sträcker sig 
ända fram till år 1866. Eleverna får följa och jämföra 
utvecklingslinjerna migration, kulturmöten, politik och 
levnadsvillkor för kvinnor, män och barn. Historiska källor 
och historiebruk har en central plats, liksom förmågorna att 
bearbeta dessa.

Provlektion: Fettisdagen
Följande provlektion är ett utdrag ur Upptäck Historia. texten ger eleverna förut-
sättningar att utveckla förmågan att använda en historisk referensram som inne-
fattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och 
utvecklingslinjer. lektionen består av:

•	 Upptäck	Historia,	sidan	140.
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Syfte

Syftet med provlektionen är att eleverna utvecklar en insikt om att det förflutna 
präglar vår syn på nutiden. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella 
sammanhang och levnadssätt.

Siktar mot kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

•	 Eleven	visar	också	hur	någon	av	utvecklingslinjerna	har	påverkat	vår	samtid,	
och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hän-
visningar till det förflutna.

Så här kan du arbeta

1.	 Kopiera	den	bifogade	sidan	140	från	grundboken	till	din	elevgrupp.
2. läs, prata om innehållet och titta på bilderna. Uppmuntra eleverna att ställa 

nyfikna frågor och fundera på om det är något som de inte förstår.
3. Uppslaget tar upp flera begrepp, bl.a. katolskt, katolik, religiöst, ritualer, fasta, 

uppfostran, den svenska kronan, protestantiska, seder och fastemåltider. Förklara 
dem och skriv gärna upp dem synligt i klassrummet.

4.	 Berätta	historien	om	fastlagen,	fettisdagen	och	semlor	se	till	exempel	 
www.so-rummet.se, eller ne.se.

5. Jämför informationen med den information ni har läst ur Upptäck Historia. vad 
är lika? vad är olika? På vilket sätt är de olika källorna kopplade till information 
kring dagens fettisdag och semlor?

tips för fortsatt arbete

Historien om fastlagen, fettisdagen och semlor

Förr, när kristendomen hade stor betydelse för hur människorna levde, 
fastade	vi	i	Sverige	40	dagar	före	påsk.	Dessa	dagar	åt	man	mycket	lite.	
Det här berodde också på att förråden som bönderna hade fyllt på med 
säd och grönsaker under sensommaren, började ta slut. Hönsen kläckte 
inga ägg och korna gav mycket lite mjölk så här års. Man var helt enkelt 
tvungen att snåla. Det fanns inte tillräckligt med mat!

För att klara av fastan unnade man sig att fira lite. tre dagar före fas-
tan åt man alltså upp sig. Dessa dagar kallades för fastlagen. Så små-
ningom började man äta fastlagsbullen, alltså semlan eller som man förr 
sa hetväggen, strax före fastan.
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Olika högtider och traditioner

•	 	Prata	om	olika	högtider	inom	olika	religioner.	Vilka	högtider	firas?	
vilka traditioner har man hemma hos eleverna? vilken speciell mat är 
förknippad med högtiderna eller traditionerna? vilka högtider och 
traditioner hör ihop med religion? vilka högtider och traditioner hör 
ihop med historia?

•	 	Låt	eleverna	berätta	om	någon	speciell	högtid	eller	tradition	som	de	
känner till. eleverna kan skriva ner sina berättelser eller berätta inför 
klassen.

•	 	Låt	eleverna	göra	teckningar	som	beskriver	speciella	traditioner	eller	
högtider som de brukar fira, samt vilken mat som hör till.

   

Upptäck Historia Arbetsbok 1 och 2

till Upptäck Historia finns två arbetsböcker. Arbetsbok 1 innehåller övningar till 
forntiden, vikingatiden samt medeltiden. Arbetsbok 2 innehåller övningar till 
vasatiden, Östersjöriket samt Sverige 1719-1866. läs mer på www.liber.se.

https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-4-6/SO/Grundlaromedel/Upptack-Historia-Lgr-11/?goToProduct=IS-9789147123025-1#
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Upptäck Historia webbapp 

Med hjälp av webbappen kan eleverna träna på begrepp inför och efter varje kapi-
tel.	De	kan	lyssna	på	boken	från	ljudfiler	med	inläst	text.	Begreppen	finns	även	
översatta till arabiska. libers webbappar fungerar som appar, men körs i webblä-
saren i din dator, surfplatta eller mobiltelefon. De är helt gratis!

•	 Lättillgänglig	färdighetsträning
•	 Självrättande	övningar
•	 Går	att	spara	genväg/ikon	på	mobiltelefonen
•	 Kostnadsfritt
•	 Ingen	inloggning	krävs
läs mer och gå till webbappen på www.liber.se.

Tummen upp! SO Historia kartläggning åk 6

Med hjälp av tummen upp! kan du enkelt kartlägga mot kunskapskraven, snabbt 
hitta vad eleverna behöver träna mer på, få en samlad översikt av lgr 11 och 
utveckla elevernas förmågor. läs mer på www.liber.se.

http://webbapp.liber.se/upptack-historia/#/
https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-4-6/SO/Kartlaggning-och-bedomning/Tummen-upp-SO-kartlaggning-ak-6/?goToProduct=IS-9789147110407-1#
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UPPTÄCK SAMHÄLLEVASATIDEN 1521–1611

140

Johan III   
Eriks bror Johan blev kung år 1568. Han kallades 
Johan III. Johan var gift med den polske kungens 
syster Katarina. Polen var katolskt och Katarina 
var katolik. 

Johan III som var mycket religiöst intresserad 
beslutade att vissa katolska ritualer skulle åter-
införas i den svenska kyrkans gudstjänster. Till 
exempel så ville han att man 285 dagar om året 
skulle fasta. Under fastan fick man inte äta kött.

Katoliken Sigismund
Johan III och Katarina hade en son som hette 
Sigismund. Han fick en katolsk uppfostran. 
När den polske kungen dog lyckades Johan III 
få Sigismund vald till kung i Polen. 

Kung över två länder
Fem år efter det att Sigismund blivit kung i Polen 
dog Johan III. Nu ärvde Sigismund den svenska 
kronan av sin pappa och blev kung i två länder, 
det katolska Polen och det protestantiska Sverige. 

Erik XIV blir förgiftad och dör 
i magsmärtor. Johan III blir 
kung och återinför en del 
katolska seder i kyrkan.

När Johan III dör får hans son 
Sigismund, som redan är kung i 
Polen, även bli kung i Sverige. 

Sigismund 
kung i Sverige 1592–1599.

Johan III 
kung i Sverige 1568–1592.

Här är några av de rätter som 
serverades vid ett och samma 
tillfälle under en av Johan III:s 
fastemåltider. 

Kött var förbjudet men fi sk 
och andra rätter var tillåtna. 

färska gäddor med citroner, 

hummer med ägg och socker, 

bakelsepastejer, äppelmos, hackade 

gäddor, färsk lax med russin och 

mandel, braxpastejer, fikonmos, 

bakelser med körsbärsmos och vin, 

mandelost med konfekt, ålpastej, 

stekta braxar med äpplen, syltade 

abborrar med ägg och socker, 

schweitzertårta, äggpastej, stekt 

lax, rismos, halstrade braxar, rätt 

av socker, mjölk och rosenvatten, 

hackade gäddor formade som 

päron, stekt sik med capris, plom-

monmos, gäddpastejer, äppletårta, 

gäddmos, ristårta, päronmos, 

hjortrontårta, flundror med gröna 

kryddor, pärontårta, päron kokta 

med vin och kanel, bakelse med 

russin och mandel …

`  `  ` 
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