
Vision: 
Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för
årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters
instuderingsmaterial såsom film, powerpoints och instuderingsfrågor ökar möjligheterna
till ett bättre resultat. Materialet är kopplat till läroplanen, Lgr 11.
Som lärare kan du välja det material som du tycker passar bäst i din undervisning. Väljer
du att använda flera delar av materialet får eleverna också en repetition av ämnet vilket
förstärker inlärningen. Våra filmer är både kunskapskälla och inspiration för att gå 
vidare och söka kunskap i ämnet någon annanstans.

Filmens syfte:
- Levandegöra Medeltiden
- Berätta om hur människorna 
   såg ut och levde
- Beskriva hur vi samlat kunskap
   om Medeltiden

Basfrågor (besvaras i filmen) 

Man brukar prata om medeltiden som en mörk och svår tid, 
varför tror du det?

En stor skugga faller över medeltiden genom digerdöden. 
Där den spreds dog var tredje människa. Klimatet blev lite 
kallare och man fick missväxt.

I filmen berättas om medeltidens positiva sidor, kan du nämna 
några?

Det kom många nya uppfinningar, bl.a. glasögon, hästhoven 
och treskiftesjordbruk som innebar större skördar.

Kyrkan förde med sig en organisation som hjälpte 
kungamakten att organisera samhället bättre. Den var van att 
driva in skatter och administrera (alltså hålla ordning på 
människor och papper). Kyrkan hade stränga regler om att 
man var tvungen att gå i kyrkan och följa Guds regler. Det 
var kyrkan som berättade hur allt fungerade och var det dåliga 
saker hade människor inte skött sig och fick guds straff. 
Klosterväsendet kom till Sverige. Många kloster skötte 
sjukvård och även rikare människor kunde skänka pengar för 
att få tillbringa sin ålderdom i klostret.
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Den katolska kyrkan kom till Sverige, hur påverkade det samhället 
och människorna?
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Basfrågor (forts.) 

Vad var ett tionde?

Hur fungerade kungamakten?

Hur kan vi veta så mycket om medeltiden?
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Kyrkan hade rätt att ta ut ”skatt” från människorna. Det 
innebar att var tionde säck med vete skulle gå till kyrkan. 
Var tionde produkt som man producerade skull kyrkan ha.

Kungens uppgift var att styra och försvara riket. Till sin 
hjälp hade han fogdar som samlade in skatter. På det sättet 
kunde han bygga borgar och ha soldater i sin tjänst. 
Under 1100-talet och halva 1200-talet var det olika släkter 
som stred om kungakronan. Det var många strider och 
kungarna byttes ut ofta. 
Nu började även kungarna stifta lagar. 

Det finns mycket nedskrivet från den här tiden, från kyrkoböcker, lagar och testamenten. 
Utgrävningar från städer och byar har gett oss mycket information. Man har t. ex. grävt i gator 
och hittat skelett. Med moderna metoder kan man se hur människor levde och vad de åt.

Hur levde vanliga människor?

De flesta människor var bönder och levde på landet. Man arbetade inom jordbruket som krävde 
mycket arbetskraft. Det var ett hårt liv och man var beroende av bra väder för att få bra skördar.
Under medeltiden tar handeln fart – och marknader uppstår där varor köps och säljs. 

Vad fick handel och marknadsplatser för följder för bebyggelse?

Genom att folk träffades och utbytte varor så började städer växa fram. Hantverkare slog sig 
ner och öppnade verkstäder. Handlare öppnade handelsbodar.

Vad var en riddare?

Det var en rik bonde eller mäktig familj som ställde upp med bra krigare och hästar. De kallades 
för frälse. Frälse betyder fri från skatt. Senare fick de namnet adel.
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Fördjupningsfrågor

Vilka spår kan du se av medeltiden där du bor?

Vad åt man på medeltiden. Vad tror du man inte kunde hitta på matbordet?

Hur bor du och din familj? Jämför det med hur en vanlig familj kunde bo under medeltiden. 

Hur värmde man upp husen? Hur sov man? Vilken belysning kunde man ha?

Varför tror du att kyrkan hade så mycket makt och inflytande över människors liv?

Åska, sjukdomar och missväxt. . . hur tror du medeltidsmänniskan förklarade sådana olyckor?

Finns det något på medeltiden som du tycker verkar bättre än idag? 

Vad tycker du verkar vara sämst med att leva under medeltiden? 

Jämför medeltiden med dagens samhälle.
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Basfrågor (forts.) 

Vilka fyra stånd fanns?

Det var bönder, präster, borgare och adel.

Vad var digerdöden för något? Hur drabbade den Sverige?

Digerdöden betyder stor död. Det var en pest som spreds via bett från loppor (som fanns i 
råttornas päls). Var tredje invånare dog i sjukdomen.
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Arbeta vidare... 

Blogg från medeltiden
Tänk att du lever en dag på medeltiden. Skriv om din dag, din familj och hur ni lever.

Tidningsmakeri
Gör en tidningssida som handlar om 
digerdöden eller en annan händelse 
under medeltiden. Gärna något som 
hände under medeltiden i närheten 
där du bor.
Sök information om hur en 
tidningssida ser ut och arbeta med 
rubriker, ingresser, texter och bilder 
(fotografier eller tecknade bilder).

Bilderbok
Hitta på en historia om en riddare 
och hans stridshäst. Vad gjorde 
han och hur levde han? Rita 
illustrationer till din berättelse.

Modell
Gör en modell av en medeltidsstad i papper eller lera.
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