
Antikens tankar

Under antiken så hade 
naturvetenskap och filosofi 
varit stora ämnen. Antikens 
vetenskapsmän och filosofer 
såg inte alltid att religionen 
som svar på allt och utan 
hade en nyfikenhet inför 
vetenskap. 

Se filmen

Renässansen del 1
Humanismen, konsten och den nya människan. Från medeltid till Gustav Vasa.

Inled lektionen med att diskutera begreppet renässans. 
Vilka historiska kopplingar finns? 
Används ordet i andra sammanhang? Varumärken? I vilken betydelse då?
Innan filmen förklara renässansens plats på tidslinjen.  I Sverige och i Europa.

Efter filmen
Låt eleverna fylla på med ord som karaktäriserar Renässansen. 
I filmen nämns två saker som gjorde renässansen möjlig, Vilka?
Svar: Pesten och det ökade välståndet efter - samt 
återupptäckandet av antikens idéer och skrifter.

Renässansen och antiken
Varför tror du att intresset för antiken var så stort under 
renässansen?
Vad från antiken intresserade renässansens människor?
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Renässansen – och humanism
Idéströmningen ”Humanism” växte fram under renässansen. Vad var humanism?
Hur förändrade renässansen synen på människan? 
Hur förändrades synen på Gud? Och vetenskapen?

Renässansen – och kulturen
Konsten utvecklades under renässansen, varför? 
Vad är en mecenat?
Nämn några konstnärer under renässansen och ett konstverk som 
de är kända för.
Vad är ett universalgeni?
Berätta mer om Leonardo da Vinci. Inom vilka områden verkade 
han? 
Ge exempel på några saker som Da Vinci lämnat till eftervärlden. 
Konst, naturvetenskap, rutningar, etc. 

Renässansen och kvinnorna
På vilket sätt hade kvinnor makt i samhällets övre skikt?
Hur var kvinnornas liv bland vanliga människor?

Renässansens politik
Europa styrdes av kungar och furstar. I Florens skrev Niccolò 
Machiavelli boken ”Fursten” som blev dåtidens 
”bestseller” i ledarskap bland de kungliga. 
Vad handlade boken om? Ge några exempel. 

Renässansen i Sverige
Sverige hade en mer blygsam renässans än länderna i södra Europa. 
Varför hade Sverige en senare renässans?
Vad hände under den tidiga renässansen i Sverige när Gustav Vasa hade blivit kung?
Nämn några saker som vi historiskt kan koppla till renässansen.
Kungamakten, hur?
Arkitektur?
Kyrkan?

Humanismen  

Det är en idéströmning som 
växte fram i slutet av medel-
tiden. Humanismen betonar 
den enskilda människans 
värde och vikten av att beak-
ta livets okränkbarhet.

Idéer som skulle leda till den 
moderna demokratin och 
folkrätten.
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Kreativa uppgifter

Informationsfolder
Vi leker med tanken att vi kan färdas i tiden. Gör ett 
informationsblad till resenärer från medeltiden – om varför vi 
ska åka till renässansen. 
Vad är det som är bra – och vad väntar dem? 
Finns det något de ska se upp för?

Konstexperten
Du är konsthandlare specialiserad på renässanskonst. Välj några 
verk, skulpturer och tavlor av olika konstnärer – och skriv och 
berätta om dem. Läs om konstnärerna – klistra in bilder och gör 
ett collage. 

Renässansens universalgenier
Ta fram fakta om Leonardo da Vinci. Hans konstverk, hans 
anatomiska intresse och uppfinningar. Gör en historiepodd om 
Da Vinci. En elev kan fråga ut en annan elev eller att ni båda 
berättar om hans liv, motgångar, framgångar och gärningar. 

Skriv en handbok för politiker
Niccolò Machiavelli skrev boken ”Fursten” som var en handbok 
för kungar och furstar hur de skulle härska. Jämför – och 
utveckla vissa punkter i hans bok – jämför med dagens politik. 
Skriv ner och berätta för klassen. 

Ett exempel hämtat från boken:
”Var och en förstår hur berömvärt det är att en furste håller sitt 
ord och lever hederligt i stället för svekfullt. Inte desto mindre 
visar vår tid att de furstar som uträttat stora ting är de som lagt 
liten vikt vid sina löften och som kunnat bedra människors 
sinnen. Till syvende och sist har de varit överlägsna de furstar 
som förblivit hederliga.”
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