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Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

 Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

 Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

 Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven!  

 Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt. 

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.  

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se


1 

 

Läraranvisning 

Titel: Koll på medeltiden Aktivitetsbok  

Författare:  Lindström 

ISBN: 978-91-622-6464-2 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 2 

Till läsaren .................................................................................................. 11 

Pedagogiska tips ........................................................................................ 12 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 13 

Generella förändringar av boken 

 Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 
genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder.Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

 Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften,i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven.  

 Bildregister utgår. 

 Fet eller kursiv markering av ord och text utgår. 

 Korsorden är bilder och har därför arbetats om till korsord med vågräta uppgifter 
där eleven får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

 Eleven markerar eller skriver sina svar i stället för att ringa in etc. 

 Bildtexter eller text på bilder stryks och finns istället inkluderade i 
bildbeskrivningarna. 

 Innehåll, text, bildbeskrivningar och läraranvisningar finns under egna flikar. 
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Sidspecifika förändringar 

1 

Uppgift 1 a) 

Eleven markerar sina antaganden. 

1 

Uppgift 2 a) 

Uppgiften har följande utseende: 

   Vad kallas de människor som du kan finna 

a)  på landet --- 
b)  i staden --- 
c)  i borgen --- 
d)  i kyrkan --- 

1 

Uppgift 2 b) 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Eleven behöver ett rutnät. Rita rutnätet på en ritmuff, där eleven kan rita in de olika 
grupperna med olika mönster. 

 

Uppgiften har följande utseende: 

Markera/rita hur stora grupperna var under 1300-talet i Sverige. Börja med att ge varje 
grupp ett eget mönster. Markera sedan hur många rutor de har i rutsystemet. Du kan börja 
var som helst. 

2 

Uppgift 1 

Eleven har följande tillägg: 

a) Religiös ledare 
b) Styr ett land 

2 

Uppgift 2 

Kolla så att eleven har tillgång till huvudbokens tidslinje. 

3 

Uppgift 4 

Elevens tidslinje är skriven lodrätt med bildord skrivna inom parentes. 
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Uppgift 4 (5)  Eleven markerar genom att exempelvis skriva ett M före årtalen. 

 

Man kan även rita tidslinjen på elevens ritmuff och förtydliga de olika tidsepokerna med 
enkla bilder eller taktila föremål. Då kan eleven markera även med vaxsnören. 

4 

Uppgift 1 

Eleven har följande bildinformation: 

a) skriftligt meddelande --- 
b)  målning --- 
c)  mur runt stad (här: Visby) ---  
d)  historisk bok --- 

4 

Uppgift 2 

Följande förändring har gjorts: 

 … Markera det spår (den förkortning) som är bäst om man vill veta mer om nedanstående. 

 

Förkortningar:  

 k =  krönika  

 bk = brev/kvitton  

 b =  byggnader  

 bi = bilder 

 

1. Vem som var kung. k bk b bi 
2. Hur man bodde. k bk b bi 
3. Vad en tunna sill kostade. k bk b bi 
4. Hur man gick klädd. k bk b bi 
5. Vem som vann ett krig. k bk b bi 
6. Vad som hände när någon var ute på resa. k bk b bi 
7. Hur böndernas redskap såg ut. k bk b bi 

4 

Uppgift 3 

Eleven har följande bildinformation: 

En träskulptur som visar, ett svenskt helgon, en kvinna klädd i nunnedräkt. På väggen 
bakom nunnan är en gloria målad. Hon sitter och läser i en bok.  
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5 

Uppgift 4 

Skriv ett litet exempel på hur texten ser ut på elevens ritmuff. 

Eleven har samtliga uppgifter men löser endast de som är möjliga. Tala om detta för 
eleven. 

 

Eleven har följande bildinfo: 

Texten är snirkligt skriven med bläck. En del ord finns inte i dag eller så har de annorlunda 
stavning. 

6 

Uppgift 1 

Ge eleven den information som eleven behöver för att kunna lösa uppgiften då 
bildbeskrivningen inte ger allt som de seende får genom att kolla på bilden. 

7 

Uppgift 3 

Uppgiften kräver vissa förberedelser. 

Rita de 16 barnen på elevens ritmuff och så kan eleven markera genom att stryka över, 
kryss etc. direkt på ritmuffsbilden. 

8 

Uppgift 2 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Rita motsvarande tegar ”fyrkanter” som finns på bilden i aktivitetsboken.  Eleven markerar 
sedan med olika mönster fördelningen av tegarna. 

9 

Uppgift 4 

Tänk på att när eleven ska lösa en uppgift utifrån en bild krävs det att eleven får adekvat 
information om bilden. En bildbeskrivning kan aldrig ge all information. 

Eleven har följande bildinformation: 

1. En fisk hänger i en ställning ute i solskenet. ---  

2. En korv hänger i röken ovanför en eld. --- 

3. En hand strör vita, små ”flingor” över maten. ---  

10 

Uppgift 1 a) och b) 
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Uppgiften är omarbetad på följande sätt: 

Följande redskap fanns på en gård under medeltiden: 

skära, spade, årder, lie, yxa, räfsa 

 

Vad används redskapen till? Skriv redskapen vid rätt arbete. 

1. Att gräva dike  --- 
2. Att skära av säd --- 
3. Att skära av gräs ---  
4. Att plöja åkern ---  
5. Att hugga ved ---  
6. Att kratta ihop gräs --- 

Rita gärna redskapen på elevens ritmuff eller allra bäst är ju om man vid något tillfälle kan 
göra ett besök på ett museum där eleven kan få möjlighet att känna på de olika redskapen. 

10 

Uppgift 2 

Eleven har följande förändring av uppgiften: 

En man räcker över en säck med varor från sin gård till en annan man. Påsens innehåll 
mannens skatt.  

a) Vilka är de två? --- osv. 

12 

Uppgift 2 

Uppgiften saknar bild, men den kan lätt ritas på elevens ritmuff. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Med hjälp av de nio orden här nedan ska du beskriva hur det kunde se ut inuti en 
medeltida kyrka. 

dopfunt, bänk, långhus, målningar, 
krucifix, kor, präst, altare, altarskåp 

13 

Uppgift 3 

Tänk på att eleven behöver mera tid för att svara på frågorna då han/hon måste läsa igen 
bildbeskrivningen först. 

 

Uppgiften har fått följande utseende: 

a) Läs bildbeskrivningen noga. Jesus blev fastspikad på korset. Var är han placerad i 
altarskåpet? --- 
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b) Jesus mamma Maria brukar stå intill korset. På vilken sida står hon? --- 
c) Jesus favoritlärjunge var Johannes, han var så ung att han inte hade skägg. Han 

brukar också stå intill Jesus. Var? --- 
d) Hur många människofigurer finns det sammanlagt på altarskåpet? --- 
e) I vilken bok kunde prästen läsa om Jesus och hans lärjungar?  ---  
f)  Vad är altarskåpet gjort av? --- 

13 

Uppgift 4 a) b) 

Har fått följande utseende: 

a) Nu kommer prästen och vill ha kyrkans tionde. Hur mycket vill prästen ha? --- 
b) Sedan knackar fogden på och vill ha en tredjedel av det du har kvar. Hur mycket vill 

fogden ha? --- 

14 

Uppgift 1 a) 

Eleven läser bildbeskrivningen och skriver orden med börja i universums inre. 

15 

Uppgift 3 

 Eleven har fått det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

15 

Uppgift 4 

Visa en taktila kräkla eller rita den på elevens ritmuff.  

16 

Uppgift 1 a)  

Till denna uppgift finns en svällpappersbild. Alternativt kan man rita ruinen på en ritmuff 
eller låta eleven beskriva vilka hus som brukar finnas i en klosterbyggnad. 

17 

Uppgift 3 

Eleven har följande bildinformation: 

1 (broderar en blomma på ett tyg) --- 
2 (använder en hacka på en åker) --- 
3 (skriver) --- 
4 (matar en sjuk person) ---  
5 (många som sjunger på en gång) ---  
6 (samlar växter) --- 
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17 

Uppgift 4 

Rita en bokstav dekorera med ett par enkla dekorationer. OBS! Inte en massa detaljer då 
dessa blir svåra att tolka. Berätta i stället hur en Anfang kunde vara dekorerad. 

Om eleven gillar att rita så gör eleven med synnedsättning naturligtvis också det.  

20 

Uppgift 1 

Eleven har följande bildinfo: 

 1 (åderlåtning) ---  

 2 (bön till helgon) --- 

 3 (örter) --- 

22 

Uppgift 1 a) 

Eleven skriv kortfattat hur en medeltida stad kunde se ut.  

a) Använd orden ovan och berätta kortfattat hur det kunde se ut i en medeltida stad. 

24 

Uppgift 1 a) 

Uppgiften har följande tillägg: 

 1 sax --- 

 2 limpa ---  

 3 hammare och städ --- 

 4 stövel ---  

 5 yxa i ett köttben --- 

25 

Uppgift 2 b) 

Eleven har fått följande förändring av uppgiften: 

Låtsas att två personer på målningen talar med varandra. Vad tror du att personerna 
säger? Skriv. 

 Person 1: --- 

 Person 2: --- 

25 

Uppgift 3 
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Visa på elevens taktila karta hur Hansans skepp for mellan Lübeck och Stockholm. 

27 

Uppgift 3 

   Eleven har fått valmöjligheten att rita eller beskriva sitt sigill med ord. 

28 

Uppgift 2 

Uppgiften har fått följande utseende: 

a) Hur blev man riddare?
Numrera följande påstående i rätt ordning:
--- blir dubbad till riddare
--- passar upp en storman
--- får sköta stormannens hästar och vapen
--- träna fäktning
--- skiljas från föräldrarna och skickas som liten pojk till en storman

b) Skriv kortfattat hur det gick till när en pojke skulle utbildas till riddare. ---

29 

Uppgift 3 a) 

Till denna uppgift finns en svällpappersbild. Alternativt kan man rita en enkel ritmuffsbild 
eller använda en leksaksborg och berätta vad olika saker kallas och vad man gjorde i 
borgen.  

Eleven löser b-uppgiften utifrån texten i bildbeskrivningen. 

30 

Uppgift 1 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

1 Mode på medeltiden 
a) Läs om modet på medeltiden.

Så här kunde rika människor som bodde i en borg vara klädda. De hade en kjortel
som delvis täckte hosorna och en struthätta/luva som kunde dras upp över huvudet
och så eventuellt en mantel. Kjorteln hölls på plats med ett bälte. På fötterna kunde
man ha vanliga skor. Eller så hade man snabelskor, till det kanske en underklänning,
en klänning med pälsbräm/kant av räv runt halsen och klänningens nedkant samt en
struthatt med slöja på huvudet.

b) De målade gärna sina kinder rosa för det tyckte det var snyggt.

c) Två personer klädda i medeltidskläder säger något trevligt till
varandra.  Skriv vad de säger till varandra. De kanske berömmer varandras kläder?
Person 1: ---
Person 2: ---
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Beskriv och visa gärna taktilt hur kläderna såg ut. Förklara vad som är typiskt för 
snabelskor, hosor etc. 

31 

Uppgift 4 

Tänk på att en bildbeskrivning inte ger samma information som de seende eleverna får 
genom att enbart kolla på målningen. Eleverna kanske ha varit på en medeltidsdag med 
tornering. Anknyt då till detta. 

33 

Uppgift 2 

Visa på elevens Sverigekarta kungens eriksgata. Markera med exv. vaxsnöre. 

34 

Uppgift 1   

Många kungar i släkten 

Rita ett släktträd på elevens ritmuff och förklara vad det visar. 

34 

Uppgift 2 

Visa en gammal nyckel så att eleven får klart för sig att dåtidens nycklar var betydligt större 
än dagens nycklar. 

35 

Uppgift 4 

Visa hur Sverige såg ut på elevens Sverigekarta under mitten av 1300-talet. Markera med 
vaxsnöre. 

36 

Uppgift 1 c) 

Uppgiften har inga bilder och har förändrats på följande sätt: 

Ge exempel på fyra brott mot Birger jarls edsöreslagar. Var och mot vem begås brottet? 
Skriv. 

1 --- 

2 --- 

3 --- 

4 --- 

37 

Uppgift 1 
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Se till att eleven får en blank/tom karta över norra Europa.  

Markera gränserna med vaxsnören. Denna uppgift kräver troligen viss handledning. 

38 

Uppgift 2 

En bildbeskrivning ger inte samma information som de seende får genom att se på bilden. 
Ge eleven adekvat info så att eleven kan lösa uppgiften. 

39 

Uppgift 1  

Ge eleven en Sverigekarta där de två strecken är markerade. 

Tänk på att svaren i uppgift d) kommer att skilja sig från klasskamraternas svar då elevens 
taktila karta inte överensstämmer med kartans storlek i Aktivitetsboken. 

40 

Uppgift 2 b) 

Eleven kan rita sina föremål på sin ritmuff. 
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Till läsaren 

Hej! 

Du har innehåll, text, bildbeskrivningar och läraranvisning under egna flikar. 

Bilderna är tecknade om inget annat anges. 

Bildbeskrivningar finns då det är bilder som du behöver för att kunna besvara bokens 
uppgifter. Läs alltid igenom dessa för där kan du även finna svar till bokens uppgifter. 

Det finns några korsord i boken. Du får hjälp med det sökta ordets antal bokstäver inom 
parentes.  

Trevlig läsning! 
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Pedagogiska tips 

 Eleven svarar på uppgifterna på datorn. Skapa en mapp i datorn.

 Det finns bildbeskrivningar till de bilder som har betydelse för att eleven ska kunna
lösa uppgifterna. Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge exakt samma information
som de seende eleverna får genom att se på bilderna, samtala därför om bilderna
och ge den extra information som eleven med synnedsättning kan ha nytta av för
att få samma förståelse för bilderna/texterna som de seende eleverna.

 Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder exv. rutmönster (sid 1),
tidslinje (sid 3), medeltida kyrka, (sid 12), jord/himmel/helvete (sid 14), kräkla (sid
15), husgavel (sid 23).  Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig information. Man
kan även göra det enkelt för sig genom att göra en kopia av den bild man vill rita
genom att kopiera den i skolans kopiator. Sedan är det bara att stoppa in den
kopierade bilden i ritmuffen. Fyll i de konturer som Du anser behövs för förståelsen
och skriv sedan den text som eleven behöver genom att sätta in ritmuffen i elevens
Perkinsmaskin. Gör gärna en ”Nyckel med förkortningar” så kan man få med lite
mera information på ritmuffsbilden.

 Tänk på att det är lätt att markera mönster etc. på en ritmuff.  Exempel sid 1
uppgift 2.  Här kan eleven lösa uppgiften på likvärdigt sätt som de seende eleverna.
Färgen byts ut mot mönster.
Uppgift 3 på sidan 7 kan också lätt ritas på ritmuffen och eleven markerar direkt på
bilden med streck eller med häftmassa om man vill kunna ändra och göra om
uppgiften.

 En del uppgifter är omarbetade och då kan eleven kanske behöva bli
uppmärksammad på detta och även få ett förtydligande om så behövs.

 Använd elevens taktila kartor för att visa exv. Sveriges utbredning under 1300-
talet. Markera med vaxsnören.

 Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom
texterna och att läsa igenom bildbeskrivningarna kräver extra tid.

 Vid prov har eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt
förfogande.

 Läs ”Till läsaren” gemensamt med eleven så att han/hon får information om bokens
upplägg och utformning.



13 

Bildbeskrivningar 

1 

Ett arkeologiskt fynd: en gammal sko. Man sticker ner foten i skon som har ett högt tå- och 
hälparti. Skon hålls på plats med ett tunt band som dragits genom skons bakre del. Banden 
knyts på framsidan av vristen. 

2 

En mitra är en toppig, trekantig huvudbonad som bl.a. biskopar bär på huvudet. Bak har 
den två band som hänger ner på ryggen. Mitran är rikligt dekorerad med broderier och 
bilder. 

5 

Text som är snirkligt skriven med bläck. En del ord finns inte i dag eller så har de 
annorlunda stavning.  

6 

Ett föremål i trä som ser ut som en liten skål med ett ihåligt rör på ena sidan. 

6 

En detalj från en träskulptur i en kyrka. 

Här ser man två barn samt en hund som biter i ett tygstycke. Barnet till vänster håller i en 
käpphäst, över axeln hänger en axelremsväska och på huvudet har barnet en hjälm. Det 
andra barnet sitter och rör i en gryta samtidigt som barnet äter på ett äpple. 

7 

16 stycken nyfödda barn. 

8 

En bondgård under medeltiden. 

Husen är byggda runt en innergård. På så sätt kunde man skydda sig mot vinden. 

Följande byggnader brukade finnas på en gård: 

1. bondstuga

2. fähus

3. smedja

4. förråd

5. lada för hö och halm

6. lada för säd

På gårdsplanen brukade det även finnas en brunn. Åkrarna var uppdelade i tegar och låg 
runt byn. 
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8 

Tre bönder tittar ut över mark som är uppdelade i tegar. 6 tegar ligger på stenig mark. 3 
tegar ligger intill vatten. 6 tegar ligger på en äng. 6 smala tegar ligger i en backe.  

9 

En kvinna kärnar smör i en hög cylinderformad träbytta. Genom att föra en rundstav, med 
ett enkelt kors i ena ändan på staven, upp och ner blir mjölken till smör. På bilden har 
kvinnan fått sällskap av djävulen som har ett djurliknande huvud, en svans med ett huvud 
och klor på händer och fötter. Djävulen håller också i träbyttan. Byttan är full med grädde, 
så full att det tränger ut stora droppar mellan brädorna som byttan är gjord av. På 
kvinnans rygg sitter ett mindre djävulsdjur och bakom kvinnas spyr ett djävulsdjur ut mjölk 
i en annan träbytta. 

11 

Ett föremål gjort av horn från en ko eller oxe målat i grönt, rött och ljusbrunt. Man har 
gröpt ut det mjuka inne i hornet, och satt på en fot av trä så att hornet kan ställas på ett 
bord. I den smala ändan ser man ett drakhuvud. Munnen är öppen och biter i svansen på 
en häst. På hästens rygg sitter en ryttare. Hästens huvud vilar på hornets öppning.  

12 

En teckning som visar en kyrka och området, socknen, som ligger närmast runt omkring. 
Bredvid kyrkan ligger det ett hus. Det är troligen prästgården. Runt omkring längre ut från 
kyrkan sett ligger det små klungor med två, tre hus. 

13 

Ett gammalt altarskåp från 1400-talet utskuret i trä. Det har fint utskurna människofigurer 
som inramas av vackra trädetaljer som sedan målats i olika färger.   

Skåpet består av tre delar som sitter ihop med något sorts gångjärn så att man kan stänga 
igen skåpet. Man ser sammanlagt elva små människofigurer. I mitten hänger Jesus 
uppspikad på ett kors. Till höger ser man Maria och ytterligare en kvinnofigur. På vänster 
sida står favoritlärjungen Johannes och en människofigur till. I skåpets andra delar finns 
det tre människofigurer i var.  

14 

Under medeltiden trodde människorna att jorden var rund som en boll. Runt jordklotet 
snurrade olika sfärer. Sfärerna var genomskinliga, runda klot. Månen, solen och planeterna 
satt på varsin sfär. 

Mitt inne i jordklotet fanns helvetet och Djävulen. Sedan kom följande: 

1 jorden 

2 månen 

3 Merkurius 
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4 Venus 

5 Solen 

6 Mars  

7 Jupiter 

8 Saturnus 

9 stjärnor 

10 Längst ut fanns himlen och Gud. 

15 

En kräkla gjordes av en grantopp, som man skalat bort barken på. Man tog bort alla grenar 
utom fyra, fem stycken av dem som sitter längst ut mot det som varit grantoppen. På så 
sätt har man fått ett skaft och några pinnar som sticker ut runt om skaftet i ena ändan. 
Kräklan användes vid medeltida matlagning. 

16 

Foto av en klosterruin taget ovanifrån. Nästan alla väggar och tak är borta men man ser 
spår av grunden som visar hur de olika husen har stått. 

19 

En målning som ska föreställa den heliga Birgitta och ytterligare två personer på 
pilgrimsfärd. Birgitta håller en vandringsstav i ena handen och i den andra ett radband. 
Över axel hänger en axelremsväska. En av de andra personerna håller en bok i sin hand. 

Birgitta och en av pilgrimsvandrarna har huvudena täckta av en huvudduk och huvudena 
omges av var sin gloria. 

Birgitta blev ju själv ett helgon efter sin död. Birgittas kista fanns i Vadstena klosterkyrka. 
Därför reste tusentals människor på pilgrimsfärd till Vadstena. 

Allra finast var att resa till Jesus grav i Jerusalem. 

19 

Man med hammare: Jag är guden Tor. 

Man med gloria: Jag heter Jesus Kristus. 

22 

Staden ligger vid vattnet och omges av en mur. Genom några portar i muren kunde man 
komma in och ut ur staden. Kyrkan ligger centralt i stadens mitt bredvid rådhuset och 
torget. Runt om finns hus byggda av trä eller sten beroende på hur förmögen man var. 
Några fartyg har ankrat utanför stadsmuren. 

23 

Sigillbilden är från 1296. Den är den första bilden av Stockholm som finns bevarad. 
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I mitten på sigillet ser man en borg med två stora torn omgiven av en mur med små torn. 
Vatten strömmar förbi borgen och på himlen lyser stjärnor. Runt sigillet kan man se olika 
bokstäver bland annat STO. 

23 

Änkan Marias hus skulle ha kunnat se ut så här: Ett flervåningshus troligen byggt i sten. En 
liten trappa leder upp till dörren som är rundad upptill. Även fönstren har en halvcirkel 
längst upp. Huset byggdes med gaveln mot gatan och översta våningen/vinden är byggd så 
att det ser ut som en trappa som på båda sidor av gaveln leder upp till toppen på taket.  

24 

En målning med en massa folk som står runt ett bord med olika varor. Här ser man bland 
annat en massa sniglar och torkad fisk som ser ut som trasiga pappersrullar. En man 
betalar med mynt som han har i sin ena hand. Framför bordet på marken sitter två kvinnor 
och säljer kryddor. En man kommer gående med en fisk i en korg. Männen har olika sorters 
hattar på huvudet. På bilden kan man se åtta olika varianter. Hattmakaren har fått 
inspiration från olika delar av världen. Det är hattar med brätten, utan brätten, 
kepsliknande hattar osv. Kvinnorna har huvudduk virade runt huvudena som döljer håret. 
Gifta kvinnor var på den här tiden tvungna att ha huvudduk.  

25 

En karta som visar var Stockholm och Lübeck (i Tyskland) är belägna. 

En kogg är ett segelfartyg, som var byggt med flat botten. De var större än vikingaskeppen 
och kunde därför frakta mera varor. Hansan fraktade sina varor på dessa skepp. 

27 

Ett sigill med en björkgren i mitten och texten Lisa Björkgrens sigill runt omkring. 

29 

Runt riddarborgen fanns en vallgrav fylld med vatten och en hög mur med vakttorn. Mitt 
på muren hade man byggt en sadel där man kunde stå och skjuta pilar ner längst muren på 
fienden. Det fanns även skottgluggar i muren. För att komma in i borgen måste man fälla 
ner vindbryggan och hissa upp fällgallret. 

Inne i borgen fanns ett stort hus med exempelvis en riddarsal där man höll fester men 
även sovsalar och en fängelsehåla. Man hade toaletter som stack ut ur muren så att bajset 
hamnade i vatten utanför borgen.  

30  

Ett dekorerat silverspänne till ett bälte från 1300-talet. Spännet har fina utsmyckningar och 
man kan bland annat se en person som rider på en häst. 
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31 

Målningen visar en tornering. Två riddare klädda i metallrustningar rider mot varandra. 
Riddare till höger håller på att falla av sin häst. Riddaren till vänster har brutit av sin lans. 
Hästarna är vackert dekorerade med tyger i olika färger och plymer. I bakgrunden har man 
byggt en balkong där man ser en man med krona på huvudet omgiven av folk med fina 
kläder, olika hattar och åtta kvinnor har struthattar med slöja på huvudet. Några av 
männen håller i musikinstrument som till utseendet liknar en näverlur. 

34 

Ett släktträd. Längst ner finns en man som har två söner. En av de två sönerna bär en krona 
och den andra sonen är på väg att ta kronan. Mannen som tar kronan har i sin tur tre 
söner: två av dem är fängslade och den tredje har en kungakrona och håller i en nyckel. Till 
sist har en av de fängslade bröderna en son som också bär en kungakrona. 

34 

En nyckel gjord i metall. Den har smidits så att den passar i ett speciellt lås. Varje lås var 
unikt. 

35 

En Nordenkarta som visar hur stort Sverige var under mitten av 1300-talet. Mot norr fanns 
ingen riktig gräns. Delar av Finland hörde till Sverige men i söder var de nuvarande 
landskapen Skåne, Blekinge och Halland danska. Bohuslän, Härjedalen och Jämtland 
tillhörde Norge. Sveriges nordligaste stad var Gävle och längst ner i söder låg Kalmar. 
Längre söderut ligger visserligen Lund men staden tillhörde Danmark på den här tiden inte 
Sverige. 

Be din lärare märka ut dåtidens Sverige på en taktil karta. 

36 

Svartvit tecknad bild från Tyskland som visar olika medeltida straff. Man kunde få stryk, bli 
bränd, bli hängd, halshuggen eller få en kroppsdel avhuggen. 

37 

En teckning som visar en anfang, snirklad begynnelsebokstav hämtad från en medeltida 
lagbok. Man kan även se en man/upprorsmakare som kryper fram bakom bokstaven. 

38 

Ett medeltida mynt. Här är Sten Sture avbildad mitt i myntet. Sten Sture har kungakrona på 
huvudet. Runt kungabilden ser man olika bokstäver. 

38 

Sankt Göran och draken, en bronsstaty som finns i Storkyrka i Stockholm. Statyn beställdes 
av Sten Sture själv. Han ville att statyn skulle påminna om hans stora seger över Danmark 
som här symboliseras av draken. Han själv är då Sankt Göran som sitter på hästen med ett 
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svärd i handen Man kan även se en lans. Under draken kan man se en döskalle och delar av 
en död människa. 

39 

Karta över Sverige. Två streck, ett rött och ett gult, delar kartan i tre ungefär lika stora 
delar. Det röda strecket går genom det som idag är Jämtland och Ångermanland. Det gula 
strecket går strax norr om sjöarna Vänern och Mälaren. 
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