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UPPLYSNINGEN OCH SVENSKT   
1700-TAL

Litteraturhistoria

”Vetenskaper äro 
alltså det ljus som 
upplyser folk som i 
mörkret vandra.” 

 
Carl von Linné 

Litteraturen kan på olika sätt kan spegla samhället, och den litteratur som skrevs 
under Upplysningen är inget undantag. Under några veckor framöver kommer vi 
att läsa om vad som kännetecknade denna epok och fördjupa oss i några utländska 
och svenska författare. 

 LEKTIONSPLANERING 
VECKA 35 
Introduktion 
Genomgång Upplysningen 
Genomgång Defoe 
Textläsning 
Eget arbete 

VECKA 36 
Genomgång Swift 
Textläsning 
Genomgång skrivuppgift (Robinsonad) 
Eget arbete 
                     
VECKA 37 
Genomgång den gustavianska tiden 
Genomgång Bellman 
Textläsning 
Eget arbete/skrivuppgift 
Tisdag läxa s.60-65 + ant.  
                  
VECKA 38     
Genomgång Lenngren 
Textläsning 
Eget arbete/skrivuppgift 
Tisdag läxa s.66-69 + ant.	          

VECKA 39 
Eget arbete/skrivuppgift 
Torsdag studiedag 

VECKA 40 
Repetition 
Tisdag 8A och 8B  PROV 
Torsdag inlämning Robinsonad  
                   

DETTA KOMMER ATT LIGGA TILL GRUND 
FÖR BEDÖMNINGEN AV ARBETSOMRÅDET:  

LÄXFÖRHÖR på baskunskaper i litteraturhistoria  
ROBINSONAD skriva 
PROV där du får visa att du kan resonera 
DELTAGANDE VID TEXTDISKUSSIONER läsa 
och tala 
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Gullivers resor av Jonathan Swift
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KUNSKAPSKRAV VID BEDÖMNING AV LITTERATURARBETE 

E C A

Eleven kan läsa skönlitteratur och 
sakprosatexter med flyt genom att, 
på ett i huvudsak fungerande 
sätt, välja och använda 
lässtrategier utifrån olika texters 
särdrag. Genom att göra enkla 
sammanfattningar av olika texters 
innehåll med viss koppling till 
tidsaspekter, orsakssamband och 
andra texter visar eleven 
grundläggande läsförståelse 

Eleven kan läsa skönlitteratur och 
sakprosatexter med gott flyt 
genom att, på ett ändamålsenligt 
sätt, välja och använda 
lässtrategier utifrån olika texters 
särdrag. Genom att göra 
utvecklade sammanfattningar av 
olika texters innehåll med relativt 
god koppling till tidsaspekter, 
orsakssamband och andra texter 
visar eleven god läsförståelse. 

Eleven kan läsa skönlitteratur och 
sakprosatexter med mycket gott 
flyt genom att, på ett 
ändamålsenligt och effektivt 
sätt, välja och använda 
lässtrategier utifrån olika texters 
särdrag. Genom att göra 
välutvecklade sammanfattningar 
av olika texters innehåll med god 
koppling till tidsaspekter, 
orsakssamband och andra texter 
visar eleven mycket god 
läsförståelse. 

Dessutom kan eleven, utifrån egna 
erfarenheter, olika livsfrågor och 
omvärldsfrågor, tolka och föra 
enkla och till viss del 
underbyggda resonemang om 
tydligt framträdande budskap i 
olika verk. 

Dessutom kan eleven, utifrån egna 
erfarenheter, olika livsfrågor och 
omvärldsfrågor, tolka och föra 
utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang om 
budskap som är tydligt 
framträdande och budskap som 
kan läsas mellan raderna i olika 
verk. 

Dessutom kan eleven, utifrån egna 
erfarenheter, olika livsfrågor och 
omvärldsfrågor, tolka och föra 
välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang om 
budskap som är tydligt 
framträdande och budskap som 
kan läsas mellan raderna eller 
är dolda i olika verk. 

Eleven kan också föra enkla 
resonemang om verket med 
kopplingar till dess upphovsman. 
Eleven drar då till viss del 
underbyggda slutsatser om hur 
verket har påverkats av det 
historiska och kulturella 
sammanhang som det har 
tillkommit i. 

Eleven kan också föra utvecklade 
resonemang om verket med 
kopplingar till dess upphovsman. 
Eleven drar då relativt väl 
underbyggda slutsatser om hur 
verket har påverkats av det 
historiska och kulturella 
sammanhang som det har 
tillkommit i. 

Eleven kan också föra 
välutvecklade och nyanserade 
resonemang om verket med 
kopplingar till dess upphovsman. 
Eleven drar då väl underbyggda 
slutsatser om hur verket har 
påverkats av det historiska och 
kulturella sammanhang som det 
har tillkommit i. 

”I undervisningen ska 
eleverna möta samt få 

kunskaper om 
skönlitteratur från olika 

tider och skilda delar 
av världen. 

Undervisningen ska 
också bidra till att 
eleverna utvecklar 

kunskaper om olika 
former av sakprosa. I 
mötet med olika typer 

av texter, scenkonst och 
annat estetiskt 
berättande ska 
eleverna ges 

förutsättningar att 
utveckla sitt språk, den 
egna identiteten och 

sin förståelse för 
omvärlden.”  

Ur LGR11

 Naturvetenskap ur en encyklopedi Jonathan Swift
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S. 55-59 
1.Hur ville man på1700-talet att världen 
skulle bli bättre? 
2.Hur skulle människan lära sig något om 
världen? 
3.Vad brukar man kalla 1700-talet med ett 
annat ord? 
4.Vad hände inom vetenskapen på 1700-
talet? 
5.Vad var typiskt för författarnas sätt att 
arbeta på under 1700-talet? 
6.Vem skrev Robinson Crusoe? 
7.Hur var Robinson som person? 
8.Varför blev boken Robinson Crusoe en 
sådan succé? 
9.Vem skrev Gullivers resor? 
10.Vilka resor gjorde Gulliver? 
11.Vad är det för skillnad mellan 
yahooerna och hästarna? 
12.Vad handlar ett anspråkslöst förslag 
om?  

s. 60-65 

13.När var den gustavianska tiden? 
14.Vem var kung i Sverige under denna  
tid? 
15.Varför startades Svenska Akademien 
16.Var bodde och arbetade Bellman? 
  

17.Vad för olika sorters sånger skrev    
Bellman? 
18.Hur var Stockholm på 1700-talet? 
19.Nämn ett verk av Bellman som trycktes   
och vad det handlade om. 

s.66-69 

20.Vem var det svenska 1700-talets mest 
framträdande kvinnliga diktare? 
21. Nämn två saker hon skrev om. 
22.Varför skrev hon sina dikter anonymt? 
23.Berätta kort om den uppfostran hon   
 fick. 

ALLMÄNNA FRÅGOR ATT 
FUNDERA ÖVER NÄR VI JOBBAR 
MED LITTERATURHISTORIA: 

✤Vad handlar texten/dikten om? Finns det 
ett budskap i texten? 

✤Hur ser jag att texten är skriven under 
upplysningen?	 

✤Hur kan jag koppla texten till författaren? 
✤Hur har författaren påverkats av det 
samhälle hen levde i? 

Innehållsfrågor till sidorna i  
Ess i svenska
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s. 55 
förnuft	 förstånd, klokhet 
vidskepelse	 skrock, tro på det övernaturliga 
iaktta	 titta på, observera 
observation	 
debatt 
granska	 undersöka 
termer	 ord och uttryck 

s. 56 
optimistiskt	hoppfull, ser positivt på saker 
tämja	  
behärska	 klara av 
förledas	 luras	  
prägel	 utseende, karaktär 
en skampåle en påle man förr kunde sättas vid 

som straff  
omåttligt	 hur mycket som helst 
en skribent	  
skildra 
gå till eftervärlden	 att aldrig glömmas, att finnas    
                              kvar i historien 

s. 57  
saklig 
resonera	  
futtig	 obetydlig, ynklig 
huruvida	 om, ifall 
kompensera	 
bedrift	 hjältedåd, när man klarat av något 

svårt 
glupsk	 som vill ha mycket (mat) snabbt 
nämligen	  
motbjudande	 äcklig 

s. 58 
satir	 text som är lite elakt rolig och vill få 

något att verka löjligt 
ädel	 snäll och god 
driva med	 skämta med, göra sig lustig över 

s. 59 
anrätta	 laga till (om mat) 
ironisk	 inte riktigt mena vad man säger, låtsas 

berömma fast man egentligen är 
kritisk 

åse	 titta på 
berättigad 

s. 60 
ett uppsving	  
lidelsefullt	 med mycket känslor 
instifta 
syfte 
frikostig	 generös 
en utmärkelse	  
en envåldshärskare	  
en baktanke	   en hemlig avsikt 
att hylla 

s. 61 
uppsluppen	   glad 
besynnerlig	   konstig 
en manschett	  
en komplimang	  
en butelj	    en flaska 
trilskas 

Ordlista till sidorna i läroboken 
ANVÄND ORDLISTAN NÄR DU LÄSER OM FÖRFATTARNA OCH LÄS PÅ OCH LÄR DIG 
ORDEN TILL LÄXFÖR OCH PROV   
Vissa ord har du redan fått en förklaring till, övriga ord slår du själv upp i en ordbok och skriver upp i en skrivbok eller i ett 
pagesdokument. 
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s. 62 
ackompanjera	 att spela instrument när någon     
                         sjunger 
societet 
en pråm 
förnäm 
ingendera	  inte någon 

s. 63 
en gest	 en handrörelse 
försupen	 alkoholiserad 
fager	 vacker 

s. 64 
tilldra sig	 utspela sig, hända 
ett rus	  
ty 
en lie	  
allestädes	 överallt 

s. 66 
gedigen	 bra, rejäl 
förakt 
prosa	 skriven text som inte är dikt 
anonym	 när man inte säger sitt namn 
hävda 

s. 67 
intellektuell	 som tänker och läser mycket 
överseende	  förlåtande, förstående 

s. 68 
idyllisk	  
bohemisk	 konstnärlig som inte lever som alla 

andra 
oberäknelig	som man inte kan lita på 

	  

Forts. ordlista till sidorna i läroboken 
ANVÄND ORDLISTAN NÄR DU LÄSER OM FÖRFATTARNA OCH LÄS PÅ OCH LÄR DIG 
ORDEN TILL LÄXFÖR OCH PROV   
Vissa ord har du redan fått en förklaring till, övriga ord slår du själv upp i en ordbok och skriver upp i en skrivbok eller i ett 
pagesdokument. 
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Fotspår på stranden

Skriv din egen  

ROBINSONAD 
Tänk dig att du hamnar i en liknande situation som Robinson. Skriv din egen Robinsonad och berätta 
om ditt liv på en obebodd ö eller en annan för dig okänd plats.  

E C A

Eleven kan skriva olika slags texter med viss 
språklig variation, enkel textbindning samt i 
huvudsak fungerande anpassning till texttyp, 
språkliga normer och strukturer. De berättande 
texter eleven skriver innehåller enkla 
gestaltande beskrivningar och berättargrepp 
samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. 

Eleven kan skriva olika slags texter med 
relativt god språklig variation, utvecklad 
textbindning samt relativt väl fungerande 
anpassning till texttyp, språkliga normer och 
strukturer. De berättande texter eleven skriver 
innehåller utvecklade gestaltande 
beskrivningar och berättargrepp samt 
dramaturgi med relativt komplex 
uppbyggnad. 

Eleven kan skriva olika slags texter med god 
språklig variation, välutvecklad textbindning 
samt väl fungerande anpassning till texttyp, 
språkliga normer och strukturer. De berättande 
texter eleven skriver innehåller välutvecklade 
gestaltande beskrivningar och berättargrepp 
samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. 

INNAN DU BÖRJAR, FUNDERA ÖVER FÖLJANDE: 
• Är det bara du som är huvudperson eller är ni flera 

huvudpersoner? 
• Varför begav du dig hemifrån? 
• Hur hamnade du på den öde ön/platsen? 
• Hur ser det ut på ön/platsen? Vilka växter och djur 

finns där? 
• Vad gjorde du på ön/platsen? Hur lyckades du 

överleva? 
• Hur känns det att vara där? Vad funderar du på under 

din vistelse på ön/platsen? 
• Hur länge var du på ön/platsen? Hur och varför 

återvände du hem? 

NÄR DU SKRIVER DITT UTKAST 
• Skriv i jag-form 
• Tänk på att din historia skall ha formen av en berättelse 

med röd tråd, sammanhang, inledning, avslutning etc. 

• Börja med en målande miljöbeskrivning.  
• Försök att bryta kronologin.  
• Ta hjälp av alla sinnen när du skriver. Tänk på att skriva 

detaljrikt och realistiskt. 
• Skriv din Robinsonad på datorn (max två sidor).  Välj 

därför att skriva om en eller några få dagar på platsen. 
Välj ett spännande upplägg.  

INNAN DU LÄMNAR IN, KONTROLLERA: 
• att du följt instruktionerna 
• att din Robinsonad är sammanhängande (tips: läs den 

högt  för dig själv). 
• stavning 
• punkt och stor bokstav samt andra skiljetecken 
• styckeindelning 
• att du varierat ditt ordval och meningsbyggnad, dvs. att 

du inte använder samma ord eller inleder meningar på 
samma sätt alltför många gånger.  
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