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Hösten 2017

Kulturer har kommit och gått. Dock har 

de sällan gått helt obemärkt förbi och vi 

kan se arv från de flesta på olika sätt än 

idag. Vi ska titta närmare på några av de 

högkulturer som fanns innan vår moderna 

tid och fundera på hur de uppstod,  

fungerade och varför de försvann.

HUR OCH NÄR 

HUR?  
Vi kommer att blanda genomgångar,  
eget arbete, titta på film och ha  
diskussion i klassrummet.  
Det finns sammanfattningar på  
sidorna: 45, 112-113 och 134-135.  
Instuderingsfrågor finns på sidorna:  
42 (A-L), 111 och 133. 
 På SLI finns ”Stora civilisationer” att  
titta på.  
Vi avslutar med ett prov. 

NÄR? 
Under vecka 34 kommer vi jobba med 
flodkulturerna, vecka 35 fortsätter vi med 
den arabiska högkulturen och  
under vecka 36 avslutar vi med olika  
indianriken. 
Vecka 37 ägnas åt repetition och prov. 

LÄXOR (TILL TORSDAGAR) 
Vecka 35: Flodkulturer (29-45, ej, 44)) 
Vecka 36: Arabiska högkulturen (100-113) 
Vecka 37: Prov (29-45, 100-113, 114-135) 

Till läxorna och provet läser du i första 
hand på sammanfattningar från genom-
gångar och filmer samt begreppen jämte 
och vill du fördjupa dig finns det sidor i 
boken, vilka står inom parantes ovan.

Vecka 33-37

Forna kulturer: 
Mesopotamien -  
sumererna 
Egypten 
Indusdalen 
Kina 
Araberna 
Mayafolket 
Aztekerna 
Inkariket

STORA CIVILISATIONER

⎬ Flodkulturer

⎬ Indianriken

Begrepp: 
Beduiner 
Civilisation 
Dynasti 
Epidemi 
Farao 
Hierarki 
Hieroglyfer 
Högkultur - flodkultur - 
kultur 
Levnadsvillkor 
Nomader 
Samhälle 
Stadsstat
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VARFÖR? 
I läroplanens centrala innehåll står det:  
*Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 
1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.  
*Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, 
kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och 
män.  

Och i betygskriterierna för E står det:  
*Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden,  
skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att 
föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och 
konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och 
handlingar.  
*Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss 
del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla 
och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och  
relevans.
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