
STORMAKTSTIDEN 1611 - 1718



CENTRALT

INNEHÅLL

• Nordens kulturmöten med andra delar av 

världen genom vikingars resor och 

medeltidens handelssystem.

• Statsbildning och kristendomens etablerande 

i Norden samt konsekvenser av dessa förändringar.

• Likheter och skillnader i levnadsvillkor för 

barn, kvinnor och män under tidsperioden.

• Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, 

texter, muntliga berättelser och digitalt material, och 

hur de kan användas för att ge kunskaper om det 

förflutna.

• Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel 

hur vikingar framställs i populärkulturen.



KUNSKAPSKRAV

• Kunskaper om händelser, aktörer 

och förändringsprocesser under olika 

tidsperioder samt begrepp och långa 

historiska linjer.

• Kritiskt granska och värdera historiska 

källor.

• Förmåga att reflektera över hur historia kan 

brukas i olika sammanhang och för olika 

syften.



VAD MINNS NI 

AV ÄLDRE 

VASATID?

Tavlan kommer nu bli en stor tankekarta.

Varje grupp kommer i tur och ordning skriva något
som ni minns från när vi jobbade med äldre vasatid.

En ur varje grupp kommer fram i tur och ordning och
skriver en sak.

Det går bra att bygga vidare på vad någon annan
grupp skrivit.

Framför mig har jag fem lappar, med fem ord kopplade
till äldre vasatid, vända nedåt.

Varje lapp symboliserar tio stycken upprepningar av 
en styrkeövning.

Om någon av er skriver något av de "hemliga orden", 
som jag valt ut innan, gör hela gruppen den övningen.





PERSONER 

UNDER STORMAKTSTIDEN

- SÖKLÄSA

• Ni ska jobba med axelkompisen.

• Den som har längst väg till skolan hämtar ett A4-papper

• Ni ska öva på att sökläsa ur kapitlet om stormaktstiden.

• Ni ska hitta så många personer som möjligt som nämns i 

kapitlet.

• Ni ska skriva dem i kronologisk ordning.

• Ni ska skriva två stödord som passar till varje person ni 

hittat.



PERSONER UNDER

STORMAKTSTIDEN

- JÄMFÖRA

• Jämför med era ögonkompisar.

• Har de hittat lika många personer?

• Har de samma ordning som ni har?

• Har ni valt samma stödord?

• Om inte, förklara för varandra hur ni tänkt. Det är 

okej att ändra.

• Skriv namn och lämna in till mig.



12 VIKTIGA 

BEGREPP

• Hämta din SO-skrivbok på ett kungligt sätt.

• Läs begreppen på nästa slide.

• De ord som du inte är helt säker på vad de betyder 

skriver du ned i din SO-skrivbok.

• Skriv sedan förklaringar till de begreppen du skrivit 

ner.



12 VIKTIGA BEGREPPAbdikera

Barnhus

Bystämma

Fattigstuga

Förmyndarregering

Katolik

Kyrkböcker

Landshövding

Missväxt

Protestant

Välde

Officer

12 viktiga begrepp



12 VIKTIGA 

BEGREPP 

- FÖRKLARA

• Jag kommer att lotta fram (hjulet) vilket ord som var 

och en av er ska förklara för resten av er basgrupp.

• Den som sitter närmast den äldsta personen i 

rummet börjar.

• Försök att förklara först utan er skrivbok, där 

förklaringarna finns nedskrivna.

• Kommer ni inte ihåg läser ni på tyst för er själva, 

stänger boken och sedan förklarar för basgruppen.

• Alla kommer att få förklara cirka fyra ord var.



GUSTAV II ADOLF 

- KORT GENOMGÅNG

• Gustav II Adolf blev kung 1611 – inleddes 

stormaktstiden.

• Många krig runt östersjön.

• Sverige växte - som störst 1658-1660

• Dyrt med krig – fick in pengar på skatter, 

tull och handel

• Stora inkomster kom från Falu 

koppargruva och Sala silvergruva



GUSTAV II 

ADOLF 

– KORT GENOMGÅNG 

FORTS.

• Fick en dotter - Kristina

• Deltog i det trettioåriga kriget

• Ett av de största slagen i det trettioåriga kriget - Lützen 1632

• Gustav II Adolf dog under slaget

• Hans häst Streif och hans älghudsskyller finns att se på museum



DROTTNING 

KRISTINA - LÄSA

• Läs sidorna som handlar om drottning 

Kristina.

• Försök att lägga stödord från texten 

på minnet. Detta kan vara bra till ett 

senare moment 



VIKTIGA 

HISTORISKA 

HÄNDELSER 

- HISTORIEPODDEN

• Ni ska nu få skapa en historiepodd.

• Podden ska handla om spännande och viktiga 

historiska händelser under stormaktstiden.

• Ni ska dela upp arbetet i två delar.

• Manus och planering av ljudeffekter

• Inspelning

• Det kommer att finnas 6 olika historiska händelser 

att välja mellan.



KARL XII –

RÖRELSE-PODDRADIO

• En podd är publicera ljudfiler, och i det här fallet, med 

historietema.

• Ni ska få provlyssna på hur en historiepodd skulle kunna låta.

• Medan vi lyssnar ska ni vara uppmärksamma på fem olika ord.

• Krig

• Kung

• Dö

• Karl

• Sverige

• Varje grupp kommer att lottas ett av dessa ord. Hör ni ert ord, gör 

ni fyra upphopp. Böjningar av orden gills också.

• Karl XII - Stormaktstidens sista kung 17 december 2018 kl 11.00 -

Historierummet i Barnradion | Sveriges Radio

https://sverigesradio.se/avsnitt/1194827


HISTORIEPODDEN - ÄMNEN

• Trettioåriga kriget

• Tåget över Stora och Lilla Bält

• Slaget vid Narva

• Slaget vid Poltava

• Karl den XII dör



HISTORIEPODDEN – HUR?

• Använd er av läroboken och komplettera med 

tillförlitliga källor på Internet.

• Ni kommer att använda en Ipad för att spela in er podd.

• Använd er av ljudeffekter.

• Er podd ska vara cirka 2-3 minuter lång

• Podden ska ha en signatur.

• Alla måste inte höras i inspelningen, men alla ska 

hjälpa till med planeringen och inspelningen på ett 

eller annat sätt.



REDOVISNING - KARUSELLEN

• Ni ska strax få lyssna på varandras historiepoddar.

• Det kommer att finnas en person från varje 

basgrupp vid redovisningstillfället.

• Den som varit med i gruppen vars podd ni lyssnar 

på, ska också berätta vilka uppgifter hen hade i 

arbetet med podden.

• Ni lyssnar och ger sedan en positiv kommentar var 

om historiepodden.

• Gå vidare till nästa Ipad för att lyssna.



DROTTNING KRISTINA 

– FILMBINGO MED BYTE

• Hela gruppen hjälper till att fylla bingobrickan med 

substantiv och verb som ni tror kan dyka upp under 21 

minuter lång film om drottning Kristina. Skriv med blyerts!

• Nu när alla grupper fyllt i alla rutor, kommer en tvist.

• Ni måste byta ut två ord med gruppen till vänster om er. Det 

ska vara två ord som ni själva inte har, och byta ut mot två 

ord från er som den gruppen inte har.

• Bingobrickan börjar hos den med längst hår i gruppen. När 

hen satt ett kryss, skickas den vidare, men alla hjälper till och 

lyssnar efter orden.

• Drottning Kristina (medienavet.se)

https://medienavet.se/film/8m26faxf3u


TIDSLINJE

• Varje axelpar ska göra en tidslinje av händelser 

under stormaktstiden

• Ni väljer ut sex stycken händelser mellan åren 1611-

1718.

• Skriv dem i kronologisk ordning och placera dem så 

korrekt som möjligt på er tidslinje.



TIDSLINJE - JÄMFÖRELSE

• Ni kommer nu ställer er i en innercirkel eller i en yttercirkel 

tillsammans med din axelkompis och er tidslinje.

• Yttercirkeln kommer att stå still och innercirkeln kommer att 

rotera.

• Tanken är att ni ska jämföra era tidslinjer med några andra.

• Berätta hur ni tänkte när ni valde just de händelser som finns 

på er tidslinje.

• Titta på likheter och skillnader.



TIDSLINJE - MEMORERA

• Försök att memorera era sex händelser 

på er egna tidslinje

• Ni har 10 minuter på er. 

• Ni kan hjälpas åt i axelparet. 

• Viktigt att veta är NÄR varje händelse 

inträffade.



TIDSLINJE - TILLSAMMANS

• Lägg undan era tidslinjer.

• Ni ska nu försöka minnas vilka händelser ni hade och när de 
inträffade.

• Vi ska göra en stor gemensam tidslinje, med de händelser som ni 
valt ut.

• En axelpar i taget kommer att få välja en av sina händelser och gå 
fram och skriva ner den på korrekt plats på tidslinjen.

• Finns någon av era händelser redan på tidslinjer, behöver den inte 
skrivas igen. 

• Vi fortsätter tills alla olika händelser som ni kommer på finns på 
tavlan. 





KONSEKVENSER 

– GEMENSAM 

FAKTATEXT

Varje grupp ska tillsammans skriva en faktatext om 

konsekvenserna av östersjöväldet.

Ni ska alla ha varsin dator och skriva en del var.

Lägg in passande bilder i er faktatext.

Dela sedan era dokument med den som är materialare i er 

grupp.

Hen klipper in era texter i ett enda dokument, döper det till 

konsekvenser och delar det med resten av gruppen.

Alla läser igenom och kommer med förslag på estetiska eller 

språkliga förändringar (om ni hittar några)

Materialaren rättar eventuella fel som ni hjälpts åt att hitta och 

delar sedan dokumentet med mig.



LEVNADSVILLKOR 

– FINN FEMTON FEL

• Läs sidorna som handlar om levnadsvillkor. 

• Försök att komma ihåg så mycket ni kan 

tillsammans i era grupper.

• Om en stund kommer jag att läsa samma text och 

ändra 15 av innehållsorden.

• Försök tillsammans att lista ut vilka dessa ord är och 

vad det egentligen ska stå.



HISTORIEBRUK

• Hämta din SO-skrivbok och skriv rubriken 

”Historiebruk”.

• Hitta fem saker där vi påminns om stormaktstiden i 

vår vardag.

• Berätta sedan för varandra i basgrupperna om vad 

ni skrivit.

• Den som har längst väg till skolan börjar.



REPETITION 

– KNYCKLA OCH KASTA MED RÖRELSE

• Materialaren hämtar ett A4-papper.

• Sekreteraren klipper 12 remsor.

• Den som fyller år närmast dagens datum börjar att skriva, men 

alla i gruppen hjälps åt med att hitta svaret.

• Jag ställer en fråga. Svarar ni rätt får ni knyckla och prova att 

kasta i papperskorgen.

• Ni kan nu satsa med upphopp, hur många poäng ni får om ni 

prickar.

• Missar ni sopkorgen gör hela gruppen de upphopp ni satsat.

• 1 poäng – inga upphopp

• 2 poäng – 4 upphopp

• 3 poäng – 8 upphopp

• 4 poäng – 12 upphopp



KAHOOT!

• Spela ett Kahoot om 

stormaktstiden.

• Axelkompisarna spelar ihop.

• Rekommendation: 

Stormaktstiden av 

Dunderulle


