
Tidslinjeuppgift	  medeltiden	  

I	  grupper	  ska	  vi	  tillsammans	  bygga	  upp	  en	  tidslinje	  över	  Medeltidens	  viktigaste	  händelser.	  	  

Ni	  arbetar	  i	  grupper	  och	  hjälper	  varandra	  åt.	  	  

Ni	  fyller	  i	  dokumenten	  som	  finns	  här	  (begär	  åtkomst):	  	  

7E:	  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VWGUP7AN1S0S9wqzBJDqqGTfadNwK7QKPh7ar5QJ
bwU/edit#gid=0	  

7F:	  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S3JSQ2IzwfcwClcVOgx4uIJwSWkvvnT40Kywyzz2nXM
/edit#gid=0	  

7G:	  	  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TJcyHBseI-‐
Q_IExoHswgjyUMbVNPNUN_zoStvbmHhVE/edit#gid=0	  

Och	  resultatet	  ser	  vi	  här:	  http://mikaelsskola.se/tidslinjer-‐medeltiden/	  

Instruktioner:	  

1. Varje	  grupp	  har	  ett	  antal	  händelser,	  personer	  eller	  delepoker.	  Dessa	  följs	  enligt	  följande:	  
• Title:	  Titeln,	  vilken	  händelse	  eller	  liknande	  ni	  för	  in	  i	  dokumentet.	  
• Start:	  	  När	  händelsen	  startar.	  Är	  det	  en	  händelse	  som	  sker	  vid	  en	  enda	  tidpunkt	  

skriver	  ni	  bara	  här.	  
• End:	  Finns	  det	  slutdatum?	  I	  så	  fall	  skriver	  ni	  det	  här.	  
• Description:	  En	  beskrivning	  av	  händelsen.	  Här	  skriver	  ni	  om	  händelsen.	  Försök	  

hålla	  er	  kort,	  men	  se	  till	  att	  få	  med	  datum,	  personer	  och	  annat	  som	  är	  viktigt.	  
• Web	  page:	  Här	  kan	  man	  stoppa	  in	  länkar	  till	  sidor	  som	  handlar	  om	  det	  man	  

skriver	  om.	  Hoppa	  över	  denna	  just	  nu.	  	  
• Media:	  Här	  lägger	  ni	  in	  en	  länk	  till	  en	  bild	  som	  ni	  tycker	  känns	  lämpligt.	  Börja	  med	  

att	  kolla	  på	  Wikipedia	  eller	  Wikipedia	  commons.	  	  
• Media	  Caption:	  En	  bildtext.	  Skriv	  en	  kort	  förklaring	  av	  vad	  bilden	  föreställer.	  	  
• Media	  Credit:	  Var	  har	  ni	  hittat	  bilden?	  Vem	  är	  upphovsperson?	  Klistra	  in	  

adressen.	  	  
• Tags:	  Hoppa	  över.	  Det	  går	  att	  tagga	  twitterinlägg	  och	  liknande.	  	  
• Place:	  Vet	  ni	  var	  det	  ni	  skriver	  om	  hände?	  Gå	  in	  på	  maps.google.com	  och	  kolla	  

om	  ni	  hittar	  platsen.	  
• Location:	  här	  kan	  man	  skriva	  in	  kordinater.	  Dessa	  går	  också	  att	  hitta	  på	  

maps.google.com	  
• Scource:	  Vad	  är	  källan	  till	  det	  ni	  skriver?	  Här	  skriver	  ni	  ut	  källa/källor.	  
• Scource	  URL:	  Finns	  er	  källa	  online?	  I	  så	  fall	  klistrar	  ni	  in	  länken	  här.	  	  



2. När	  ni	  letar	  material,	  använd	  häftet	  om	  medeltiden,	  de	  dokument	  jag	  delar	  ut	  och	  
wikipedia.	  	  

	  

Grupp	  1	  

Tidig	  medeltid	  

Vilhelm	  Erövraren	  

Slaget	  vid	  Hastings	  

Östroms	  fall	  

Hansan	  

	  

Grupp	  2	  

Högmedeltid	  

Nicolaus	  Copernicus	  

Hundraårskriget	  

Korstågen	  

Den	  kristna	  kyrkan	  splittras	  

	  

Grupp	  3	  

Senmedeltid	  

Johan	  Gutenberg	  

Gyllene	  horden	  

Christoffer	  Columbus	  resa	  till	  Amerika.	  

Digerdöden	  

	  

Grupp	  4	  

Folkvandringstiden	  

Karl	  den	  store	  

Slaget	  vid	  Poitiers	  

Vikingatågen	  

Marco	  Polo	  

	  

	  


