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Ditt stånd - grupparbete 

 
1. Börja att läsa de sidor i historieboken som handlar om ditt stånd. Ni sitter i grupp 
och turas om att läsa högt för varandra. Ni som lyssnar färglägger i tur och ordning bilden 
som hör till ert stånd. Ms Walsh har bilden. 
 
2. Sammanfattning - Tillsammans i din grupp ska ni nu göra en sammanfattning om 
ert stånd. Börja med att bestämma vem i din grupp som ska skriva om vad. Se till att det blir 
lagom text för alla i gruppen att specialisera sig på. 
 
3. Totalt ska ni i gruppen skriva en A4-sida på dator om ert stånd. Be Ms Walsh att rätta 
texten. Skriv tydligt och fint för den ska sedan skrivas ut och delas med de andra i klassen. 
Storlek 11 och typsnitt Alegreya. Använd så många historiska begrepp som möjligt från 
“Viktiga ord” på sidorna 208-209 
 
4. Frågor - Ni ska nu skriva ner några frågor. Svaren på frågorna ska man kunna hitta i 
er sammanfattning. Det är lagom med 3-4 frågor. Ni kan dela upp texten så att varje 
gruppmedlem skriver en fråga var. Skriv frågorna på dator i en Kahoot.  
 
5. Facit - Gör ett separat facit där svaren på era frågor finns. 
 
6. Dela er sammanfattning, Kahoot och facit med Ms Walsh och lämna in era färglagda 
bilder. 
 
  



Tidsplan Medeltiden Del 1. 
 
V.16  
Onsdag Introduktion medeltiden. Tidsaxel. Mindmap.  
Torsdag De fyra stånden. Indelning i stånd. Introduktion Medeltiden Del 1. 
Fredag Steg 1 - Högläsning i grupp och bildmålning. 
 
V.17 Läxa: Träna inför provet v.21 
Onsdag Steg 2 och 3 - Dela in texten. Börja skriva sammanfattningen. (Dator finns) 
Torsdag Steg 3 - Skriv klart sammanfattningen. (Dator finns) 
Fredag Steg 4, 5 och 6- Frågor och svar - Kahoot. (Dator finns) 
 
V.18 Läxa: Träna inför provet v.21 
Onsdag Steg 4, 5 och 6- Gör klar er Kahoot. (Dator finns) 
Torsdag Lovdag 
Fredag Lovdag 
 
Lycka till med ert arbete! 
/Ms Walsh 
 

 
 


