
Renässansen del 2
Uppfinningarna, en ny värld och kolonialism. Idéerna som formade Gustav Vasa.
Renässansen återuppväckte antikens idéer där nyfikenheten och intresse för filosofi och naturkunskap var stor. Synen 
på människan förändras och under renässansen kommer humanismens tankar i fokus. De innehåller kritiskt tänkande 
och en vetenskaplig grundsyn. 

Efter filmen
Vad får renässansens idéer för följder?
På vilket sätt styr det här mot ett nytt samhälle? 

Människan och renässansen
Hur förändrade renässansen synen på människan? 
Hur förändrades synen på Gud? Och vetenskapen?

Se filmen
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Renässansen och uppfinningarna
Nämn två uppfinningar som gjordes under renässansen.
Vem var Johannes Gutenberg?
Vad betydde boktryckarkonsten, rent praktiskt?
Man brukar säga att reformationen av kyrkan spreds via den nya 
tryckerikonsten, berätta mer.
Hur påverkade den förbättrade navigationen världsbilden?

Renässansen och kyrkan
Beskriv hur kyrkan sågs under medeltiden och vad som förändra-
des med renässansen.  
Vem var Martin Luther? Hur påverkade han den katolska kyrkan?

Renässansen och Upptäcktsresande
Varför satsade man på att upptäcka nya länder och kontinenter?
De länder som gjorde anspråk på nya länder – vad ledde det till 
när det gäller ekonomi? Människosyn?
Vilka kontinenter letade man efter?
Vad letade Christoffer Columbos efter – och vad hittade han?
Vem var Amerigo Vespucci?
Nämn några fler upptäcktsresande och deras upptäckter.

Renässansen i Sverige
Sverige hade en mer blygsam renässans än länderna i södra Europa. Men det fanns idéer från renässansen som 
påverkade Sverige.
Varför genomförde Gustav Vasa reformationen i Sverige?
Varför säger man att Gustav Vasas söner var de som var närmast renässansfurstar i Sverige?
Gustav Vasas söner slogs om makten på ett brutal sätt. Vilken boks beskrivning av kungarollen liknar deras 
brödrafejd?
Hade vi någon renässans i Sverige och hur märktes den?

Reformationen  

Började som en förändring 
inom den katolska kyrkan 
under 1200-talets andra hälft 
där vissa präster 
ifrågasatte kyrkan. Idén 
nådde sin topp 250 år senare 
och var i mycket en kritik mot  
kyrkans fokus på rikedom och 
lyx. Reformationen delade 
kristendomen i protestanter 
och katoliker. 
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Kreativa uppgifter

Uppsats
Erik den VIX levde under den svenska renässansen. Vi kan 
se det i byggnader och kungliga slott. Men hur levde man 
under renässansen i Sverige? Fattig? Rik? kvinna? Den kan-
ske mest kända svenska 
renässanspersonen är Erik XIV – skriv ett personporträtt av 
honom och beskriv hans person och livsstil. Spelade han 
instrument? Talade han många språk? Vad var det som 
gjorde honom till en renässanskung?

Upptäcker och resor - affisch
Skriv om en av alla de upptäcktsresande som levde under 
renässansen. Hur var livet på båtarna? 
Varför gjorde man resan? Fanns det rädsla att inte komma 
tillbaka eller var det ära och rikedom som lockade. 
Hur navigerade man? Hur packade man inför en okänd 
destination, mat, etc. Gör det gärna i affischform. Använd 
bilder från webben.

Renässansens kvinnor
I filmerna om renässansen handlar det mest om män 
och deras upptäckter. Men furstar och kungar styrde ofta 
tillsammans med sin gemål. Men hur var det för andra 
kvinnor?
Gör en informationsfolder om kvinnor under renässansen. 
Du kan tex skriva om Katarina Stenbock, som var Gustav 
Vasas tredje fru. Katarina av Medici som var drottning av 
Frankrike. Catherina van Hemessen som var konstnär och 
målade sitt självporträtt. Caterina Sforza som styrde sitt 
rike med järnhand. Du kan hitta fler kvinnor under renäs-
sansen. 
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