
 

 

Lokal pedagogisk planering för Brunnbyskola 

Ämne: Historia  Arbetsområde: Kulturer i Asien och Amerika  

Ansvarig lärare: Håkan                       Klass: 7  HT 2016 

 

Ni ska forska om en gammal kultur från Asien eller Amerika. Någon kinesisk dynasti, mongolernas 

enorma rike eller en indiansk kultur från Amerika 

Planering  

Mål: detta ska du lära dig: 

 Kulturens historia. 

 Känna till vad som var ”speciellt” med kulturen. 

 Visa hur kulturen vuxit fram och blivit stark. 

 Berätta hur barn, kvinnor och män levde och hade det. 

 Jämföra och ge exempel på likheter och skillnader med hur vi har det idag. Resonera kring det. 

 Grupparbete, eller??? 

Undervisning: så här ska vi arbeta: 

 Egen forskning efter fakta.  

 Diskussioner  

 Redovisning inför klassen. 

Prestation: så här ska du visa vad du lärt dig: 

 Kunna visa hur du tänkt med ditt forskande. 

 Vara aktiv på lektionerna. 

 Redovisningen  

Bedömning: detta kommer att bedömas: 

 Jag bedömer arbetet och redovisningen 

  

Detta ska vi arbeta med: 



Arbetsområdets förankring i Läroplanen (Lgr 11) 

Övergripande mål (kapitel 1 &2): 

 Eleven kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter. 

 Eleven respekterar andra människors egenvärde. 

 Eleven tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor. 

 Eleven kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen. 

 Eleven visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 

 Att eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och utvecklar ett allt större ansvar för sina 

studier. 

 Eleven utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

 

Syfte: Du ska; 

 Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och 
förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. 

 Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. 

 Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra 

geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. 

 Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar 

utveckling. 

Centralt innehåll: 

 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.  

Kunskapskrav: 

http://www.skolverket.se/kursplaner_och_betyg 

Vid frågor maila Håkan på hakanromare@gmail.com   
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