
 

 

Lokal pedagogisk planering för Brunnbyskola 

Ämne: Historia   Arbetsområde: Stormaktstiden 

Ansvarig lärare: Håkan                       Klass: 6   

 

Efter vasatiden kommer det som vi i Sverige kallar för stormaktstiden. Lite drygt 100 år av krig och härjningar runt om i våra grannländer. 

Det var hårda tider även för de som bodde i dåtidens Sverige. Men vi vann ju i alla fall Skåne ☺ 

Planering  

På lektionerna går vi igenom allt som finns i målen nedan. Man kan utgå från att delar av detta kommer att 

testas på provet. Det är mycket viktigt att eleverna skriver ner det vi tar upp och sedan titta på det när man 

kommer hem. Ska ni föräldrar hjälpa era barn så är det en bra idé att utgå från dessa anteckningar. Låt era barn 

förklara vad vi pratat om. Det gör att de kommer att komma ihåg dem bättre när det sen är prov. 

Mål: detta ska vi lära oss om: 

➢ Hur Sverige blev en stormakt, helst också varför. 
➢ Vilka följder (konsekvenser) denna stormakt fick för de som bodde i Sverige och för dem som fick uppleva det när svenskar kom 

och tog över. 
➢ Reformationen, övergången till en annan kristendom, och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa. 
➢ Exempel på hur stormaktstiden syns i våra dagar. 
➢ Hur män, kvinnor och barn hade det under Stormaktstiden 
➢ Om alla krigen och deras konsekvenser. 
➢ Om kungar och drottning.  
➢ Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, 

kvinnor och män jämfört med i dag. Obs! Finns inte så mycket i boken utan detta går vi igenom mest i på lektionerna. 
➢ Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de 

används i historiska sammanhang. Obs! Finns inte så mycket i boken utan detta går vi igenom mest i på lektionerna. 

Undervisning: så här ska vi arbeta: 

➢ Genomgångar  
➢ Läroboken sidan sidorna __________ Läs noga så att du förstår. 
➢ Diskussioner  

Prestation: så här ska du visa vad du lärt dig: 

➢ Aktivt delta på lektionerna. 
➢ Prov 
➢ Uppgifter  

Bedömning: detta kommer att bedömas: 

➢ Lektionsprestationerna; här visar du mycket så var aktiv och kom förberedd. 
➢ Provresultatet. 
➢ uppgifterna 

  

Detta ska vi arbeta med: 



Arbetsområdets förankring i Läroplanen (Lgr 11) 

Övergripande mål (kapitel 1 &2): 

➢ Eleven kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter. 

➢ Eleven respekterar andra människors egenvärde. 
➢ Eleven tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att 

hjälpa andra människor. 
➢ Eleven kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras 

bästa för ögonen. 
➢ Eleven visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 
➢ Att eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och utvecklar ett allt större ansvar för sina studier. 
➢ Eleven utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de 

egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

 

Syfte: Eleven ska; 

➢ Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, 
kulturmöten och utvecklingslinjer. 

➢ Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 
➢ Reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. 
➢ Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas och används. 

Centralt innehåll: 

➢ Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och 
kultur. 

➢ Den svenska statens framväxt och organisation. 

➢ Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och 
grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket. 

➢ Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa. 

➢ Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i 
levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag. 

➢ Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom 
traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. 

➢ Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har 
framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider. 

➢ Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning 
betyder och hur de används i historiska sammanhang. 

➢ Tidsbegreppet, stormaktstiden samt olika syn på dess betydelse 

Kunskapskrav: 

http://www.skolverket.se/kursplaner_och_betyg 

Vid frågor maila Håkan på hakanromare@gmail.com  
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