
 

Facit och kommentarer till 
Upptäck Historia 

Arbetsbok 2 
Till dig som använder det här materialet 

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 ”Exempel på svar.” Det betyder att det kan 
finnas flera rätta svar än det som står.  
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Vasatiden 1521–1611 
Sidan 4 

1. a) Sverige skulle styras av en dansk unionskung. 
b) Sverige skulle bli självständigt med en svensk kung. 
 
2.  

1. År 1512 Sten Sture blir riksföreståndare i Sverige. 
2. Ärkebiskopen vägrar svära trohetsed till Sten Sture. 
3. Sten Sture och rådet avsätter ärkebiskopen. 
4. Unionskungen Kristian II anfaller Sverige och danskarna vinner över 
svenskarna. 
5. Sten Sture såras och dör. 
6. Kristina Gyllenstierna försvarar Stockholm mot danskarna. 
7. Kristian II blir Sveriges kung. 

Sidan 5 

 
3.  

 

4. Elevens eget svar. 
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Stenåldern 
Sidan 6 

 

 
5.a) Olaus Magnus 
b) På 1500-talet. 
c) Gotlandia –  Gotland 
Finlandia-vel –  Finland 
Svecia – Sverige 
Dania – Danmark 
Norvegia – Norge 

d) Elevens eget svar. Exempel: 

Bild 1: Åkte släde efter häst över isen. 
Bild 2: Jagar med pilbåge på skidor. 
Bild 3: Krigade vid landgränser. 

e) Elevens eget svar. Exempel: en röd sjöorm 
 
f) Exempel: De åkte runt längs kusten och ritade av det som de såg. De fick 
gissa ganska mycket. 

Sidan 7 

6. a) Paul Dolnstein 
b) År 1502 
c)  en strid i krig 
d) svenskarna är på den högra sidan 
e) Elevens eget svar. Exempel: Hur soldaterna var utrustade i strid.  
f) Elevens eget svar. Exempel: hur varje soldat såg ut. Därför att 
personporträtten är inte så noga utförda. 

7. a) Carl Gustaf Hellqvist 
b) År 1880 
c) Sten Sture d.y. 
d) Hur 1800-talets människor trodde det såg ut när Sten Sture dog. 
e) Elevens eget svar. Exempel: Hur hästen som drog släden såg ut, egentligen. 
Om Sten Sture verkligen dog i släden. Och om sådana här slädar fanns på 
1500-talet. 

8. Därför att tavlan är gjord flera hundra år efter den händelse den visar. 
Teckningen är en samtida källa och är därför mer trovärdig. 
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Sidan 8 

9. Gustav hade tidigare kidnappats av danskarna och förts till Danmark. 
Hans far hade avrättats vid Stockholms blodbad. 
 
10. Elevens eget svar. Exempel: 
Gustav reser till Dalarna  
Gustav var efterlyst av danskarna och gömde sig i Dalarna. Där ville han få 
med dalkarlarna i krig mot kung Kristian II. 

Gustav gör uppror mot unionskungen 
Dalkarlarna och sedan fler bönder och frälsemän i hela Sverige strider på 
Gustavs sida mot kung Kristian II. Men det får svårt att vinna över danskarna. 

I Lübeck får Gustav hjälp 
Gustav behöver yrkessoldater och krigsskepp för att vinna. Han får pengar till 
detta från köpmän i Lübeck. 

Den 6 juni 1523 
Till slut tvingas Kristian II ge upp och återvända med sina trupper till 
Danmark. Den 6 juni 1523 väljer man Gustav Vasa till ny kung i Sverige. 
Kalmarunionen upplöses. 

11. Sveriges nationaldag är den 6 juni. Vasaloppet är ett skidlopp som körs 
mellan Sälen och Mora till minne av Gustav Vasas flykt mot Norge. 

Sidan 9 

12. a) då dalkarlarna ångrar sig och skidar efter Gustav för att tala om att de 
vill strida mot Kristian II. 
b) som en hjälte som ska rädda Sverige 
c) Därför att Peder Swart skrev det som Gustav ville att han skulle skriva. Inte 
det som verkligen hände. 

Sidan 10 

13. Fiende 1: ätten Sture, Fiende 2: danska kungar 

14. Elevens eget svar. Exempel: 

"Motståndet ska krossas med välbeväpnade soldater och bygga om våra 
borgar så det blir säkrare." 

15. 
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Sidan 11 

16. a) Elevens svar. 

Exempel:  

 
b) Han sålde varorna till tyska köpmän och fick silvermynt som betalning. 

17. a) Slotten har runda torn med tjocka väggar. 

b)  

 
 
 
18. Elevens eget svar. Exempel: Gustav Vasas brev, tänkeböcker 
 

Sidan 12 

19. Utgift 1: bygga borgar, Utgift 2: utrusta soldater, Utgift 3: skulden till 
köpmän i Lübeck 

20. "Kyrkan har fått mark och dyrbara saker från frälset och skatten tiondet 
som alla betalade har gett kyrkan varor och pengar." 
 
21. De mäktiga i kyrkan levde i lyx. Kyrkan sålde också avlatsbrev till 
människor som ville bli förlåtna. 

22. a) Därför att det var Martin Luther i Tyskland som började sprida 
protesterna mot katolska kyrkan. 
b) Kyrkan skulle återskapas och bli som den var förr; utan kloster, helgon och 
avlatsbrev. Kyrkans män skulle inte ha så stor makt. 
c) reformationen 
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Sidan 13 

23. Elevens eget svar. Exempel: " Om vi reformerar den svenska kyrkan skulle 
jag kunna få kyrkans rikedomar och använda för att betala alla landets 
utgifter" 

24. ständerna i riksdagen 
 
25. Att kungen fick kyrkans jordbruksmark, att kyrkan blev av med sin mark. 
(Kungen hade efter reformationen mer mark än frälset.) 

26.  

 
 

Sidan 14 

27. Elevens eget svar. Exempel: " Ni måste betala mer i skatt. Hälften av årets 
skörd ska gå till kungen samt hälften av alla nyfödda grisar och kor.  
Ni ska också hjälpa till att bygga en ny borg här i bygden, annars får ni böter." 
 
28. Våld: Kungens soldater krigade mot de småländska bönderna. 
List: Gustav Vasa utsåg Dacke till ledare för Småland men anföll sedan 
Småland plötsligt. 
Hot: Gustav Vasa såg till att Dacke dödades och satte hans avhuggna huvud 
på en påle för att skrämma folket till lydnad. 

Sidan 15 

29. a) Förklaring A: Bönderna vågade inte bråka med kungen. 
Förklaring B: Kungen och bönderna kom överens om att sluta strida. 
b) Bönderna fick vara med på riksdagarna. 
c) Kungen bestämde mer om hur varje socken skulle skötas nu på 1500-talet 
än under medeltiden. 

30. a) Som en kung som tar hand om sitt folk och sitt rike. 

b) Det var kungen som bestämde. Alla som var emot kungen slogs ner. 
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Sidan 16 

31. Man gifte sig för att öka sin makt. 

32. a) Cecilia Vasa 87 år (Katarina Stenbock blev 86 år) 
b) Magnus Vasa 

33. Elevens eget svar. Exempel: Det fanns inte lika många mediciner då som 
idag. Dessutom kroppsarbetade man hårdare än idag, samtidigt som man åt 
sämre mat. 

34. De blev bortgifta med tyska furstar. 

35. a) 

 

b) Erik var Gustav Vasas äldste son, och fick ärva kronan av sin far eftersom 
Sverige nu var ett arvrike. 

Sidan 17 

36. Han satte många ifrån Stureätten i fängelse och lät döda dem i det som 
kallas Sturemorden. 

37. a) Johan III återinförde många katolska ritualer i den svenska kyrkan. 
b) Polen och Sverige 
c) Hertig Karl, Sigismunds farbror 

38. Elevens eget svar. Exempel: 
Vid ett slag vid Stångebro vinner Karls män över Sigismund. 
Sigismunds män fängslas och avrättas i Linköpings blodbad. 
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Sidan 18 

 

40. a) Elevens eget svar. Exempel: 

 

b) Alla bilder har med fogdar att göra. Fogdar tar in skatter, en jordebok, samt 
en borg där fogden bodde. 
c) Den sista bilden visar regalskeppet Vasa som byggdes senare på 1600-talet.  
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Östersjöriket Sverige 
Sidan 20 

1. a) Domböcker: är protokoll från rättegångar. 
b) Kyrkobok: här skrev prästen upp när barn föddes, människor gifte sig och 
dog. 
c) Protokoll: användes vid riksmöten. 
d) Tidningar: här skrev man om de nyheter som kungen tyckte var viktiga. 
 
2. … om händelser i vanliga människors liv? Kan man läsa i Domböckerna 
… om vad som hände i och utanför Sverige? Kan man läsa i tidningarna. 
… om hur länge människor levde? Kan man läsa i kyrkböckerna. 
… om vilka beslut som togs om rikets framtid? Kan man läsa i protokollen 
från riksmötena. 

3. De var vanligast att männen skötte kontakten med omvärlden. 
Sidan 21 

4. Det fanns ingen tryckfrihet på 1500-talet och därför så bestämde de som 
styrde vad som skulle stå i tidningarna. 

5. a) En lag om att den som hittar historiska föremål ska lämna in dessa till 
staten. 

b) Därför att man nu ansåg att det var viktig att bevara Sveriges historia, man 
ville skydda sina fornminnen. 

Sidan 22 

 
6. a) Jag lovar att… inte stifta nya lagar. 
Jag lovar att … inte starta krig och sluta fred utan tillåtelse av riksdagen. 
Jag lovar att … inte kräva ut nya skatter eller skriva ut soldater utan 
riksrådets stöd. 

b) Elevens eget svar. Exempel: Han hade förmodligen tvingats avgå. 

7. a) 

 

b)  
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Sidan 23 

c)  

 

8.  

9. a) Adeln 
b) bönderna  
c) kvinnorna och de fattiga som inte ägde en gård 

Sidan 24 

10. a)  

 

b) Se ovan. 
c) Elevens eget svar. 
d) Elevens eget svar. 
e) Älvsborgs fästning var en viktig försvarsborg för att skydda sjöfart och 
handel i väster. 
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Sidan 25 

11. a) Katoliker – de som är troende i den katolska kyrkan där påven är chef. 
b) Protestanter – de som protesterade mot den katolska kyrkan och ville 
återskapa den så som den var från början. 

12. Orsaken till kriget i Tyskland var att den katolske kejsaren vill utöka sin 
makt. 

13. a) Vi måste strida för protestantismen! 

b) Jag är rädda för att kejsaren kommer hit till Sverige och krigar. 
Jag vill passa på att utöka min makt i Tyskland och Polen. 

Sidan 26 

14. a) I kyrkoboken kunde kungens ämbetsmän se vilka som var tillräckligt 
gamla för att bli soldater. 
b) soldat 
c) Bonden kunde betala skatt till kungen om han arbetade kvar på sin gård.  

15. a) Fältherre: en officer i kriget. 
Legosoldat: en soldat som fick lön för att kriga. 
Krigsbyte: det som soldaterna tog från befolkningen där de krigade. 
b) Fältherrarna kunde bara betala lön till legosoldaterna om de vann kriget. 
c) Alla sjukdomar i lägren. 

Sidan 27 

 
16. Arméerna bestod av över 100 000 människor som behövde mat. Därför 
var det viktigt att de kunde plundra byar på mat där de drog fram. Om man 
inte äter blir man sjuk och orkar inte kriga, och förlorar. 

17. Man åt ur samma skål och drack ur samma mugg. Om någon var sjuk 
smittades de andra lätt. 

18. a) Vasa skulle skydda transporterna av soldater till krigen i Polen. 
b) Elevens eget svar. Exempel: Vasaätten förknippades som något svenskt och 
ärofyllt. 
c) Skeppet var felbyggt med för lite barlast och för många kanoner, så de 
välte. 

  

 
Facit till Upptäck Historia • 47-12358-2 © Liber AB Får kopieras 11 | 27 

 



Sidan 28 

 
19. a) 

 

 

b) Tumme upp för adeln och borgare. 
c) Tumme ned för bönder och ståndslösa. 
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Sidan 29 

20. kronobönder, frälsebönder och skattebönder 
 
21. Elevens eget svar. Exempel: Idag finns det också olika grupper, ofta 
beroende på var de bor. Däremot är möjligheten att byta grupp mycket 
större. Grupperna är inte så slutna, som det var förr. 
 
22. a) De äldsta ätterna från medeltiden. 
b) Nya människor som kungen hade adlat för att de varit duktiga i krig. 
 
23. a) Ebba Brahe 
b) Hon fick ta över mannens jobb som chef på järnbruket, när mannen gick ut 
i krig. Det var hon som bestämde, trots att hon var kvinna. 
 

Sidan 30 

24. Elevens eget svar. Exempel. 
a) prästen 
b) bondeståndet 
c) Läsa Bibeln och Lilla Katekesen. 
d) De har lång väg att gå, och har säkert jobbat på gården. 
e) Männen är ute i krig. 

25. Uppgift 1: Förmedla kungens budskap om att det var viktigt att kriga. 
Uppgift 2: Skriva upp vilka som föddes, gifte sig och dog i socknen. 
Uppgift 3: Lära barnen läsa i Bibeln. 

26. Borgarnas barn. 
Sidan 31 

27. a) 

 

b)  
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 28. 

 

 
Sidan 32 

29. Av järn producerade man kanoner och andra vapen. 
Av koppar producerade man kanoner, mynt och tak. 

30. Järn och koppar såldes till utlandet och gav stora inkomster till staten. 
Sidan 33 

31. Falun grundades därför att … många flyttade hit eftersom det fanns jobb i 
gruvan där man bröt koppar. 

Göteborg grundades därför att …. kungen behövde en stad i väster för att 
bedriva sjöfart och handel där. 

Karlskrona grundades därför att … många arbetade på varvet där man byggde 
Sveriges krigsskepp. Staden låg också nära krigsplatserna i Europa. 

32. De fick pengar från tullavgifter. 

33. a) Precis utanför staden ligger gårdar med stora öppna åkrar och 
betesmarker. 
b) Tornen där man tog ut tullavgifter var viktiga. Kyrkorna var också viktiga 
mötespunkter. Kvarnen var viktig för bönderna, där malde de säd. Muren runt 
staden skyddade mot fiender. 
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Sidan 34 

34. a) En stormakt är ett starkt och mäktigt land som påverkar många andra 
länder. 
b) Sverige hade landområden runt hela Östersjön och kunde ta ut tullavgifter 
i alla hamnstäder där. 
c) USA, Ryssland och Kina brukar räknas som stormakter idag. 

35. Många män hade dött i kriget, de som blivit kvar led i fattigdom. 

36. a) Ett område som erövrats av ett annat land. 
b) Delaware "Nya Sverige" i Nordamerika, Ghana i Västafrika 
c) Alla mäktiga länder i Europa hade kolonier. Då kunde Sverige bli rikare. 

Sidan 35 

37. a) Orsak 1: höga skatter 
Orsak 2: männen dog i krigen 
Orsak 3: klimatet var kallt och skördarna förstördes, mat saknades 
b) häxor i förbund med djävulen 
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38. Elevens eget svar. Exempel: 

a) Du har syndat och ingått förbund med djävulen. 
b) Jag pekar ut henne, för att prästen säger att jag ska göra det. Känns inte så 
bra. 
c) Hjälp, jag dör! 
d) De är hennes fel att skörden slog fel i år.  

39. Barn eller andra pekade ut vissa kvinnor som häxor. Dessa kvinnor 
dömdes av Trolldomskommissionen. De förhördes och tvingades erkänna 
magiska saker som de aldrig hade gjort. De halshöggs och brändes. 

Sidan 36 

40. En förmyndarregering, som leddes av Axel Oxenstierna. 

41. a) matematik, historia, religion, filosofi, politik, grekiska, latin, tyska, 
franska, nederländska, spanska, jaga, fäktas och rida 
b) Elevens eget svar. Exempel: 
Ja, Därför att hon var smart och inte som andra kvinnor. 
c) Adelsmännen i förmyndarregeringen ansåg att kvinnor på den tiden inte 
var likställda män. De var inte lika bra som män. 

42. a) Då skulle hon förlora sin maktställning. 
b) Hon ville konvertera (byta) religion till katolicismen. Det kunde hon inte 
göra i det protestantiska Sverige. Hon måste avgå och flytta. 

43.  
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Sidan 38 

44. 
 

  

 

45. a) Istället för lön hade adeln fått jord och gods av drottning Kristina eller 
Karl X Gustav. Därför var staten fattig och adeln rik. 

b) När jag blir stor kommer jag att bli enväldig och ta tillbaka mark från adeln, 
införa indelta armén och se till att människor i Skåne, Blekinge och Halland 
känner sig som svenskar och följer svensk lag 

46. Elevens eget svar.   
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Sidan 40 

47. Elevens eget svar. 

48. a) Elevens eget svar. Exempel: 

Gruvorna i Sverige gav järn och koppar som gav stora inkomster. Dessa 
pengar behövdes för att Sverige skulle har råd att kriga. 

b) Krigen var dyra. Sverige hade inte råd att försvara sitt land så länge.  
Sidan 41 

49. 
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Sverige 1719–1866 
Sidan 42 

1. a) Därför att Karl XII hade inga barn. 
b) Drottningen hade ingen stor makt. Det såg riksrådet och riksdagen till. 

2. a) En lag som är handlar om hur landet ska styras.  
b) Hur kung, riksråd och riksdagen skulle dela på makten. 
c) Grundlagarna var svåra att ändra eftersom alla ständer i riksdagen måste 
vara eniga om att lagen ska ändras innan det är okej att göra detta. 
 
 

Sidan 43 

3. Vi bönder är den största gruppen i Sverige men har lika många platser i 
riksdagen som den mindre gruppen adeln. 

4. a) Arvid Horn 
b) Han styrde riksrådet och kallades för kanslipresident. 

5. a) Man skulle satsa på jordbruket och handeln med varor. 
b) Sverige var fritt från envälde. 

Sidan 44 

6. Orsak 1: Bönderna började odla upp ny mark. 
Orsak 2: Böndernas redskap blev bättre. 
 
7. a) Om man exporterade mycket varor och importerade lite skulle landet bli 
rikt. 
b) järnexporten 

8. a) tobak, kaffe och socker 
b) Den är svår att få tag i, ovanlig. 

Sidan 45 

9. Elevens eget svar. Exempel: 
Linné upptäcker en ny art - Linné har gett en ny växt ett latinskt namn. Den 
hittade han i fjällen. 
Astronomen Celsius mäter temperaturen -  Nu vet vi att vatten fryser till is 
vid 100 grader. Det har Celsius visat! 
Apotekaren Scheele upptäcker nytt grundämne - För att något ska brinna 
behövs ämnet syre. Det har Scheele precis upptäckt! 
Eva Ekeberg får ett viktigt uppdrag - Första kvinnan i 
Vetenskapsakademien. Det är en ära, säger Eva Ekeberg! 

10. Alla arter som finns på jorden har latinska namn och är indelade i familjer 
efter en ordning som Carl von Linné kom på. (Ett antal arter är förstås 
nyfunna, men har fått namn efter Linnés system.) 
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Sidan 46 

 
11. a) hattar och mössor 
b) Elevens eget svar. Exempel: 
hatt: Kom igen tröttmössa! Vi måste kriga och bli en stormakt igen! 
Mössa: Äh, lägg av. Krig leder bara till elände och fattigdom.  
 
12. a) Riksdagen avsatte riksrådet, som då bestod av representanter för 
mössorna. Istället kom hattarna till makten. 
b) parlamentarism 
 
13.  En liten fabrik men fortfarande med många människor som utför ett 
hantverk. 

14. a) De skickade Sverige ut i krig mot Ryssland och senare Preussen 
(Tyskland.) 
b) Sverige förlorade mot Ryssland men ville gärna behålla Finland ändå. 
Genom att ge den ryska kejsarinnan rätta att bestämma vem som skulle bli 
kung i Sverige gick Ryssland med på att vi fick behålla Finland. 
c) Kung Adolf Fredrik fick inte själv underteckna viktiga beslut. Riksrådet 
använde en stämpel. 

15.  
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Sidan 48 

16. a) En enväldig kung är bättre för Sverige! 
En ny grundlag löser alla problem! 

b) Många straff blev mildare och tortyr avskaffades. 
I några städer fick katoliker och judar rätt att utöva sin tro. 

17. Förr ansågs alla debatter mellan partierna mössor och hattar ha förhindrat 
en utveckling av Sverige som land.  

18. Idag ser man mer på det som ett första försök till demokrati och 
parlamentarism. Det var färre krig, bättre levnadsvillkor och flera stora 
vetenskapliga framsteg gjordes under frihetstiden. 

Sidan 49 

19.  a) Elevens eget svar. Exempel: 

"Gustav III är den bästa kungen man kan ha. 
Han är rättvis, ung och snabb. 
Han kommer från Vasaätten och gör alltid rätt." 

b) Säkert vet vi inte. Men Gustav III gav lön till Bellman. Därför kan man anta 
att han var beroende av kungen och ville hålla sig väl med honom. 
 

Sidan 50 

20. Adeln tyckte inte om kungen därför att … 
han hade tagit bort deras förmåner och minskat deras makt. 
Borgare och bönder tyckte inte om kungen därför att … 
han förändrade Sverige långsamt. 
 
21. Han avskaffade riksrådet. 
 
22. Adeln hade ingen makt, få rättigheter och förmåner. Det ville de gärna ha 
tillbaka. Därför beslöt de att döda kungen. 
 
23. a) Den franska kungen och adeln levde i lyx medan vanligt folk svalt i 
Frankrike. Folket störtade kungen och avrättade både hovet och många inom 
adeln. Folket tog makten. 
 
b) Ett attentat inträffade på Kungliga Operan då Anckarström dödade 
kungen. 
En revolution utbröt i Frankrike då folket tog över makten och hela samhället 
förändrades.  
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Sidan 51 

24. a) Finland 
b) Det var en stor del av riket och många bodde där som betalade skatt till 
staten. 
c) Han fängslades och avsattes av riksdagen. Han utvisades ur landet och 
kallade sig för överste Gustavsson. 

25. a) 

 

 

b) Alla bilder har med Gustav III att göra: En tavla när han krönts till kung. 
Anckarströms vapen och maskeradkläder som han bär när kungen mördas. 
Sigillet är Vetenskapsakademien, som Gustav III bildade. 

c) Bilden som visar Adolf Fredriks stämpel har inget med Gustav III att göra. 
Sidan 52-53 

26. a) Dela upp marken så att varje bonde får större sammanhängande åkrar. 
b) Varje bonde har massa små remsor med åkrar på många olika platser i 
socken. 
c) Argument 1: Ni får lättare att sköta om era åkrar. 
Argument 2: Ni får större skördar. 
d) Nu har varje bonde nära till en större åker och gårdarna ligger längre ifrån 
varandra. 
e) – Gemenskapen i byn. Vi ses inte så ofta längre. 
– Jag fick mycket större skörd i år. Nu kan jag pröva nya sädeslag utan att vara 
överens med grannen. Jag kan bestämma själv. 

27. 
Växelbruk –  att man odlar olika grödor olika år på samma åker – det växer 
bättre 

Foderväxt – det är djurens mat – bra för då kan man ha fler djur och får mer 
gödsel till åkrarna så det växer bättre 

Allmänning – en plats som socknen äger gemensamt –  kan odlas upp och då 
får man ännu mer skörd 
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Sidan 54 

28. a)  

 

b) Ny mark odlades upp av bönderna. Dessutom fick de bättre redskap av järn 
och stål att använda i jordbruket. Skördarna blev större och människor kunde 
äta sig mätta – färre dog. 
c) Potatisen: Var lättodlad och innehåller mycket energi och vitaminer. När 
bönderna började odla potatis överlevde fler. 
Freden: Sverige låg inte i krig och därför dog färre män i krigen. 
Vaccinet: Människor vaccinerades mot smittkoppor och därför överlevde fler. 

Sidan 55 
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Sidan 56 

30. a) Makten skulle delas mellan kungen och riksdagen. 

b) Elevens eget svar. Exempel: 

 
Sidan 57 

31. a) Sverige och Norge 
b) Det är unionsflaggan som användes då Norge var i union med Sverige. 
Sverige styrde över Norge därför är Sverige störst. 
c) Då blev Norge ett fritt land efter en omröstning, där norrmännen fick rösta 
om detta. Unionen med Sverige upplöstes. 

 
Sidan 58 

32. Elevens eget svar. Exempel: 
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33. a) Ett samhälle som är indelat i grupperna adel, präster, borgare och 
bönder. 
b) Läkare, brukspatroner, ämbetsmän, officerare och advokater. 
c) Därför att de nya grupperna av människor blev allt större. Dessa grupper 
bestod ofta av män som hade mycket pengar och inflytande i samhället. 
Därför krävde dessa grupper även att få politisk makt – få platser i riksdagen. 

 
Sidan 59 

34.  

 

35. a) Liberalerna 
b) Kungen förbjöd tidningen Aftonbladet. Men då skapade  grundaren bara en 
ny hela tiden. 
c) Det som står i tidningen upplevdes säkert som sant av många. Man börjar 
diskutera det som skrivs och kräver att de som styr samhället förändrar och 
förbättrar. 
d) Idag kan vem som helst uttrycka sin åsikt på sociala medier och sprida sina 
åsikter mycket snabbt.  

Sidan 60 

36. Fattiga pojkar sattes i kyrkskola så de inte skulle tigga. Rika barn i 
städerna hade privatlärare eller gick i privatskolor. 

37.  

 

38. a) Elevens eget svar. Exempel: Barnen sitter i bänkar. De har rast. 
b) Alla flickor har likadana förkläden. Alla pojkar har mössor. Idag ser vi mer 
olika ut. Pojkar sitter med pojkar och flickor med flickor. 
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Sidan 61 

39. Elevens eget svar. 
 

Sidan 62 

40. Elevens eget svar. Exempel: 

a) Min ångmaskin hjälper ditt företag att producera fler varor därför att den 
gör så att arbetet går snabbare. 
b) Ångmaskiner drevs av kol. Därför kunde de placeras lite var som helst. 
c) Förbränningen av kol ger avgaser som inte är bra för miljön. Därför bygger 
vi istället vindkraftverk och vattenkraftverk för att få energi. 

41.  

 
Sidan 63 

42. Stat, kommun och landsting 

43. a) Makten bestämdes efter hur rik man var, inte efter vilket stånd man 
tillhörde. 
b) 79% av alla vuxna män fick inte rösta alls och nästan 100 % av kvinnorna 

44. a) Människor lämnade Sverige därför att: de var arbetslösa och fattiga och 
ville börja ett nytt bra liv i ett annat land; Amerika. 
b) Elevens eget svar. Exempel: De som kommer hit kan också vara fattiga och 
sakna arbete i sitt hemland. Men ofta handlar det om flyktingar som flyr från 
krig eller hot. 
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 Sidan 64 

45. 
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