
Svensk historia 
Nu är det dags att fortsätta 
med den svenska historien. 
Vad händer i Sverige efter 
Stormaktstiden med alla 
kungar och krig? Varför 
kallas den för ”frihetstiden”? 
Och vad är det att vara fri? 
Hur påverkades Sverige av 
andra delar av Europa? 

Vi ska under några veckor i mitten av terminen jobba med framför allt svensk 
historia men det kommer också att bli inslag från delar av europeisk historia. Vi 
kommer titta på film, ha genomgångar med diskussioner och jobba enskilt och i 
grupp. Under de här veckorna kommer vi att ha en läxa, diskussioner och avsluta 
med lite teater. 

Materialet som vi kommer framför allt att jobba med är en keynote. Den kommer 
du få i digital form på datorn. Under lektionerna kommer du också ha viss 
tillgång till läroboken, där du som vill har möjlighet att fördjupa dina kunskaper. 
På SLI finns också filmer som vi kommer titta på.  
           /Teresia 
                teresia.lenngren@vasaskolan.net  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1700-talet 
Den svenska frihetstiden och den gustavianska tiden

HISTORIA                  6A OCH 6B      VT 2018

Keynote 
Du kommer få en 
keynote med en 
sammanfattning av 
all information. 

Film och ljud 
På SLI finns det filmer 
om frihetstiden. 
*Frihetstiden och 
Gustav III del 1 och 2 
*Frihetstiden del 1 
och 2 

Bok 
I skolan finns 
historieboken: 
Utkik - historia 
s. 156-185

FRÅGOR 
På sida 4 i det här dokumentet finns 
det möjlighet att öva och repetera 

med hjälp av frågor.  
Fråga 1-10 är faktafrågor. 

Fråga A-G handlar mer om 
resonemang och egna funderingar.

1
LÄXA TILL VECKA 11 

Vecka 11 är det ett 
traditionellt läxförhör. För 6A 

är det på fredagen och för 
6B är det på onsdagen. 

2
TEATER 

Vi avslutar arbetsområdet med 
små teaterföreställningar i små 

grupper. Detta kommer ske 
vecka 13, tisdag för 6A och 

onsdag för 6B.
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En preliminär planering 
Så långt som det är möjligt försöker jag att följa den här planeringen. Det innebär att någon elev är 
sjuk eller borta en lektion så kan man läsa de sidorna i keynoten och kolla på SLI om det finns något 
att titta på.  

Under någon lektion kommer vi också att gå igenom religionsprovet. 

Efter det här arbetsområdet kommer vi ha två olika delar kvar. Dels blir det ett kort avsnitt om 
ekonomi och arbetslivet i samband med er PRAO och dels en fördjupning inom samhällskunskap. Du 
kan redan nu fundera på vad den fördjupningsuppgiften ska innebära för dig. Det kan vara en person, 
ett parti, en händelse, ett yrke. Det kan var inom områdena politik, lag och rätt, massmedia.  

Vecka Måndag Tisdag Onsdag/Fredag

10
Kungar och 

drottningar under 
1700-talet

Hattar och mössor Europeiska händelser 
+  viktiga människor

11 Att leva  
på 1700-talet Repetera Läxförhör fakta

12 Studiedag Studiedag Gruppuppgift

13 Gruppuppgift 6A Redovisning 
6B Gruppuppgift

6B Redovisning 
6A påsklov
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Planering 
SO under vecka 10-13



Central innehåll - varför vi ska jobba med det här  
Den svenska statens framväxt och organisation.  
Exempel på hur 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, 
byggnader, städer och gränser.  

Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor. 

Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.  

Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige. 

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

Tidsbegreppet frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.  

Kunskapskrav (E) - hur bedöms eleverna 
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 undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, 

migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. 

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt 

resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna. Eleven kan 

använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då 

enkla resonemang om källornas användbarhet.  

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det 

finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och 

tidsperioder. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning 

av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett 

i huvudsak fungerande sätt.  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Syfte och mål



Faktafrågor 

1. Hur många partier fanns i riksdagen under den 
här tiden? Vad hette dessa partier? 

2. Hur många partier finns det idag? Vad heter 
de? 

3. Vad kallas tiden mellan 1718-1772? 

4. Vilka regenter bestämde under den här tiden? 
Nämn två. 

5. Hur förändrades jordbruket under 1700-talet? 

6. Vad innebär tryckfrihet? Vad innebär 
yttrandefrihet? 

7. Hur många människor bodde i Sverige under 
1700-talets slut? 

8. Hur levde de här människorna? 

9. Vilka kungar gjorde/försökte göra statskupp? 
Hur gick det för dem? Varför gjorde de det? 

10. Vad är merkantilism?  

Frågor att fundera, diskutera och resonera kring 

A. Varför kallas första delen av 1700-talet för 
frihetstiden? 

B. Vilken var den största skillnaden mellan 
partierna? 

C. Varför är det bättre att ha större 
åkerlappar? Varför hade man tidigare små? 

D. Är det bra med tryckfrihet och 
yttrandefrihet? 

E. Vad innebär upplysningen? 

F. Vad är bra med merkantilism? 

G. Välj en viktig person och ta reda på mer om 
den personen.  

H. Skulle du vilja leva under den här tiden? 
Varför? 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Egna frågor att jobba med  


