
FOKUS 
 

Medeltiden: 
• Medeltiden – indelning av Medeltiden i tre olika perioder – vilka och 

ungefär när inföll dessa perioder? Vad var signikativt (typiskt) för de olika 

perioderna? 

• Förklara uttrycket feodalism – vad innebar detta i Medeltidens Europa? 

• Under högmedeltiden så kommer fjärrhandeln igång på allvar, både runt 

Medelhavet och Östersjön. Vilka var det som framförallt dominerade denna 

handel? 

• En del bönder under Medeltiden var livegna medan andra betalade olika 

former av avgifter, skatter (bl.a. ”tionde”). Eftersom den lantbrukande 

delen av befolkningen var majoriteten av befolkningen så bör du känna till 

lite om deras villkor under Medeltiden. 

• Kristendomen – när och var samlas man för att starta upp den kristna kyrkan 

– samt vad är det som man bestämmer i samband med detta koncilium? 

• Kristendomen – när, varför och vem startar det första korståget för att 

”befria” det heliga landet? 

• Kristendom – den katolska kyrkan går igenom ett flertal kriser under 

Medeltiden. Vilka kriser och hur försökte man lösa problemen inom den 

katolska kyrkan? 

• Utbildning – universitet. Klostren och kyrkan kom att ta hand om 

utbildningen. Detta kom att innebära att kyrkans värderingar och idéer 

därför blev ”allmängods” för större delen av Europas befolkning… 

• Kvinnor under Medeltiden. Under senmedeltiden så stöter vi på Christine 

de Pizan, ibland kallad den ”första feministen”. Du bör känna till varför hon 

kallades för detta. 

• Nationer. Under Medeltiden grundläggs olika stater som fortfarande 

existerar. Du bör känna till några av dessa staters grundläggande (t.ex. 

Frankrike, Ryssland, England). 

 

 

 

Kommentar: Samtliga frågor i det flervalsprov som avslutar den äldre historien 

(från Big Bang till medeltiden) kommer bygga på vad vi går igenom under 

lektionerna samt det material som ligger på hemsidan. Läroboken kommer vi inte 

använda under dessa lektioner (men man kan givetvis följa de delar vi går igenom 

eftersom det aldrig är fel att ta till sig kunskap, understryker detta med ett citat 

från Hávamál tionde versen – ”Ej bättre börda på vägen än mycket kunskap” – 

här den ursprungliga texten – ”Byrði betri berr-at maðr brautu at en sé mannvit 

mikit”) 


