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Boken om Historia 2
I serien Boken om Historia för åk 4-6 kan eleverna följa kvinnors, 
mäns och barns skilda levnadsvillkor genom tiderna. Serien läg-
ger stor vikt vid den vanliga människans liv och förutsättningar 
där barnens egen historia går som en röd tråd genom läromedlet.

PROVLEKTION:  
Livet på landet under 1600-talet
Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om Historia 2. 

Provlektionen tränar kunskapskravet:

•	 Eleven	kan	undersöka	utvecklingslinjer	inom	kulturmöten,	migration,	politik	
och	levnadsvillkor	och	beskriver	då	enkla	samband	mellan	olika	tidsperioder.

Lektionen	består	av:

•	 Boken	om	Historia	2	Grundbok:	s	76-79.

•	 Boken	om	Historia	2	Arbetsbok:	s	24.
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Så här arbetar du med provlektionen:

1.	 Låt	varje	elev	läsa	s.	76-79	tyst.	Eller	läs	texten	tillsammans	högt.

–	 Skriv	upp	orden	likhet	och	skillnad	på	tavlan	och	diskutera	fram	ett	bra	
exempel	under	vardera	rubrik,	där	ni	jämför	hur	en	vecka	såg	ut	för	en	
familj	då	och	hur	den	ser	ut	nu.	

–	 Låt	varje	barn	enskilt	utifrån	texten	jämföra,	och	skriva	ned	på	ett	papper,	
likheter	och	skillnader	mellan	då	och	nu.

–	 Låt	sedan	barnen	två	och	två	jämföra	sina	förslag.

–	 Avsluta	med	att	gemensamt	i	klassen	fylla	på	med	elevernas	egna	förslag	
under	rubrikerna	på	tavlan.

2.	 Låt	eleverna	arbeta	s.	24	i	arbetsboken	självständigt.

Tips
Tips,	vill	du	arbeta	med	provlektionen	digitalt?	Du	kan	kostnadsfritt	beställa	 
ett	utvärderingsabonnemang	av	Boken	om	Historia	på	www.liber.se.

Tips	för	fortsatt	arbete:
Skriv	en	berättelse	om	ett	barn	som	kommer	till	vår	tid	och	får	leva	en	vecka	 
i	din	familj	med	dig	som	guide.	Vad	tror	du	leder	till	störst	förvåning?

https://online.liber.se/Prova/prova.aspx?id=CE71030301
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Livet på landet på 1600-talet
I början av 1600-talet hade vanligt folk det ganska bra. Men 
alla arbetade hårt på vardagarna, och sov troligen djupt på 
nätterna med trötta ryggar och värkande leder. 

Varje årstid hade sina bestämda uppgifter för att det skulle 
finnas mat och ved i förråden hela året. Men det var inte 
jäktigt, som i vår tid, och barn och vuxna arbetade sida vid 
sida hela dagarna.  

Kallt inomhus på vintern
Var man än bodde var det kallt inomhus på vintern. 
Skorstenar var något väldigt ovanligt så i de flesta hus 
ringlade sig röken från elden ut genom ett hål i taket, liksom 
en stor del av värmen! Även de rika sov ofta flera tillsammans 
för att hålla värmen. Och hos vanligt folk på landet sov hela 
familjen i samma rum. Det var samma rum där de även åt, 
lagade mat, handarbetade och umgicks på kvällarna. 

Trots elden som brann var det kallt på vintern, så tröja, 
skor och mössa satt på även inomhus. Bara när familjen bad 
bordsbön slängde pojkarna och männen mössorna på golvet. 

På natten, när elden slocknat, var det skönt att ha en 
nattmössa på huvudet. Liksom att ha några syskon i sängen. 
Många sängar var som skåp med luckor eller gardiner som 
höll kvar värmen.

sveriges stormaktstid

Såpa och tvål för att bli ren
Folk tillverkade sin egen såpa hemma på gården. Såpan 
kokades av aska från lövträd och fett från slaktade djur eller 
fisk. Men tyvärr luktade såpan väldigt illa när fettet härsknade. 
Eftersom ingen kunde förklara hur det gick till när smuts löstes 
upp av såpan, tyckte folk att den var magisk.

Först på 1700-talet kunde de som hade råd köpa 
tvättbollar, som snart började kallas tvålar, på apoteken. De 
var importerade från andra länder, och gjorda av välluktande 
olivolja. En del doftade till och med parfym. 
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Lördagen var stora badardagen
På lördagskvällarna och aftonen före helgdag tvättade folk 
sig mer än vanligt, när dagens arbete var slut. Kanske badade 
de till och med. Att löga sig är detsamma som att tvätta sig.  
Det är därifrån vi fått ordet lördag. 

Du kanske undrar varför de inte badade oftare, men det 
var helt enkelt för besvärligt. Allt vatten skulle hissas upp 
från brunnen och bäras in. Sedan skulle ved bäras in till elden 
som skulle värma vattnet. Men på sommaren kunde man 
förstås tvätta sig i sjöar och vattendrag när som helst.

Efter tvättningen tog man på sig helgdagskläderna och åt 
en extra god middag. Klockan sex ringde kyrkklockorna och 
då var det helg. Efter det och under hela söndagen fick ingen 
arbeta. Den som bröt mot den regeln kunde bli straffad.

sveriges stormaktstid

Alla som bodde 
på bondgården 
badade i samma 
vatten. Först 
tvättade sig 
pappan, sedan 
sönerna och 
drängarna. Därefter 
döttrarna och 
mamman och sist 
var det pigans tur.
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På lördagskvällen var det dans
På lördagskvällen passade folk i alla åldrar gärna på att 
leka och dansa i byns lekastuga, eller om det var en ljus 
sommarkväll på en brygga eller en plan berghäll. 

Många danser var ringdanser eller kedjedanser från 
medeltiden där både unga och gamla var med. Någon spelade 
säckpipa eller fiddla (ett instrument som liknar en fiol) och 
en försångare gick först i kedjan, stampade takten och sjöng 
verserna. Alla andra stämde in i sången på refrängerna. 
Sången var ofta en berättelse som alla kände till, som till 
exempel om unge Olaf som blev förtrollad av skogsfrun. 
Refrängen kunde vara: ”Driver dagg, faller regn” eller ” Men 
dansen den gå så lätt genom lunden”. 

På söndagen skulle alla gå i kyrkan. 

Pardans från Polen
På 1600-talet började svenskarna 
lära sig dansa polska. Det var 
den första dansen i Sverige, 
där man dansade två och två. 
Namnet betyder just pardans från 
Polen. Ända sedan 1500-talet, då 
Sveriges kung Sigismund även 
var kung över Polen, hade polska 
spelmän varit anställda vid de 
kungliga slotten i Sverige. Och så 
småningom spreds polskan till 
spelmännen ute i landet. 

sveriges stormaktstid
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Mycket öl på kalasen
Vid de stora kyrkhelgerna, som jul, påsk och pingst var det 
ofta festligheter, liksom när det var marknad, dop, bröllop 
eller begravning. Då åt man god mat, drack massor av öl och 
dansade och lekte lekar. 

På grund av allt öldrickande började festerna att kallas för 
gravöl, bröllopsöl och dopöl. Även om ölet inte innehöll så 
mycket alkohol som idag, så hände det nog att folk drack för 
mycket ibland.

sveriges stormaktstid

Visste du att …
Kyrkbacken var den viktigaste 
mötesplatsen. Där stannade folk 
ofta kvar länge efter gudstjänsten. 
Då fick de höra det senaste 
skvallret, prata med släktingar, 
gamla och nya bekanta. Och man 
kunde köpa öl eller delta i någon 
rolig lek eller tävling. 
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LIVET PÅ LANDET PÅ 1600-TALET
Läs s. 76–77 Du letar fakta i bild och jämför förr och nu

8  Så här kunde det se ut hemma hos familjen Svensson på 1600-talet. 
a.  Studera bilden noga och leta efter olika saker som var vanliga i hemmen 

på den tiden. Skriv rätt siffra till rätt ord.

spis ___ säng ___ matskedar ___ matskål ___

ölstop/mugg ___ vattentunna ___ knäckebröd ___

spinnrock ___ vedkorg ___

b. Förklara varför det var kallt inomhus hos Svenssons under vinterhalvåret.

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

c. Varför var det alltid ganska mörkt inomhus?

 ________________________________________________________________________

d. Vad är det som hänger på stången i taket?

 ________________________________________________________________________

e. Vad var grytan på spisen gjord av, tror du?________________________

9 Nu vet du lite om hur vanligt folk hade det i början på 1600-talet. 
Jämför deras liv med våra liv idag. Skriv minst fem saker som du 
har hemma idag, men inte fanns i hemmen på 1600-talet. 
Skriv i din skrivbok.
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