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Frågor 15001500-tal

Perspektiv på
historien
Frågor 1500-tal
Europa upptäcker världen
Nya tider och världar s.84-92(ej
handelskapitalism)
1. Vilka drivkrafter fanns det bakom
upptäcktsfärderna i slutet av 1400talet?
2. Vad olika upptäckter gjorde
sjöfararna Diaz, Da Gama,
Columbus, Magellan, och
Vespucci? Vem av dessa har fått
gett namn till Amerika?
3. Nämn två nyheter som gjorde
sjöfärderna möjliga och hur var
fartygen utrustade?
4. Vilka kulturer var mest utvecklade i
världen under 1500-talet? Motivera
ditt svar.
5. Ge exempel på konsekvenser av
européernas erövring av Amerika.

Bild över Vespuccis resor.

Renässans och reformation s.98
6. Vilken syn hade renässansen på
människan?
7. Vad menas eg. med renässans?
8. Vad sysslade Leonardo Da Vinci
respektive Michelangelo med?
9. Ge exempel på hur den medeltida
världsbilden byggde på abstrakta
spekulationer istället för studier av
verkligheten.
10. Beskriv Kopernikus, Keplers,
Galileis och Newtons bidrag till
den nya världsbilden som
utformades på 1500- och 1600talet?

11. Varför reagerade Martin Luther på
avlatsbreven?
12. Hur såg Martin Luther på
människans kontrakt med Gud?
13. Varför ansåg Luther att det var så
viktigt at översätta Bibeln till
folkspråk?

Martin Luther

14. Vilken uppfinning underlättade
spridningen av Luthers tankar?
15. Hur ställde sig Luther i striden
mellan adelsmän och bönder i
Tyskland?
16. Vad innebar religionsfreden i
Augsburg?
17. Redogör för kalvinismen.
18. Vad hade hugenotterna och
puritanerna gemensamt?
19. Redogör motreformationen. Vad
var inkvisitionen?
Kungligt envälde och krig s.99-100
20. Vilka frågor diskuterade
Machiavelli i sin bok fursten?
21. Jämför synen på kungamakten
under medeltiden och under 15001600-talen.
22. Hur förändrades den militära
tekniken i slutet av medeltiden? På
vilket sätt påverkade den nya
armétypen kungarnas möjligheter
att stärka sin makt?
23. Vilka grupper i samhället stödde
sig kungarna sig på när de försökte
öka sin makt? Varifrån kom
motståndet.

Sverige enas
24. Vad var Kalmarunionen? Och vem
var Sten Sture d.y?
25. Varför avrättades Kristian II
unionsmotståndarna?
26. Vilka blev effekterna av
Stockholms blodbad?
27. Under en stor del av
Kalmarunionens tid hade olika
stormannagrupper förgäves frigöra
Sverige från den danska
dominansen. Varför lyckades
Gustav Vasa när de andra hade
misslyckats?
28. Under Gustav Vasas regeringstid
skapades ett enat svenskt rike med
stark kungamakt. Beskriv de
viktigaste stegen i denna
utveckling. Vilka hinder och
motstånd mötte kungen och hur
övervann han dem?
29. Vilka av Gustav Vasas barn och
barnbarn blev kungar i Sverige? I
vilken ordningsföljd blev de
kungar? Och vad hade de
gemensamt?

