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Historiebruk – Varför ligger stormaktstiden på 

Östermalm? 

Det här är en orienteringsövning i historieskrivning och källhantering, att 
”kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk 
kunskap” som det står i läroplanen.  

Till dig som är lärare 

I den här uppgiften tränar eleverna: 

Historia 
• historisk referensram 
• historiska begrepp 
• historiebruk 

Varför ligger stormaktstiden på 
Östermalm? I den här övningen använder vi vår historiska referensram och kunskaper 
om stormaktstiden tillsammans med fotografier och en historisk karta för att besvara 
frågan och reflektera över vilken historia vi berättar med namnen på offentliga platser i 
Stockholm. 

Till källmaterialet finns flera uppgifter med frågor.  

Förberedelser 
• Skriv ut källmaterialen som finns med i den här instruktionen, enkelsidigt.  
• Tanken är att eleverna arbetar med en uppgift i taget. Ni kan ha gemensam 

avstämning efter varje uppgift.  
• Om eleverna inte känner till stormaktstiden finns det en lista med personer och 

händelser i materialet att utgå ifrån.  

Instruktion 
• Låt eleverna diskutera och resonera i grupper eller helklass, under din ledning. 

Du kan välja att använda alla de olika källmaterialen i uppgiften, eller bara 
något eller några av dem.  

• Eleverna arbetar med en uppgift i taget, med uppsamlande diskussioner i 
helklass efter varje.  

• Avsluta exempelvis med en gemensam diskussion om representativitet, vem 
källmaterialet kommer ifrån och vems perspektiv av historien vi får se. 

Lektion i historia 

Källmaterial till lektionen 
1. Foto av Karl XII:s staty 

1880-talet 
2. Foto av Karl XII:s staty 

2010 
3. Karta från 1930 
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Källmaterial 1 och 2 

Uppgift 1: Vem är det som står staty?  
1. Titta på fotografierna. 

Statyn föreställer Karl XII.  
Nämn några saker han är känd för: 
 
 

  

2. Statyn invigdes i Kungsträdgården 1868. Vad ville människor visa eller berätta 
när de reste en staty över en kung som hade varit död i 150 år, tror du?  
 
 

  

  

Elevinstruktion 



  

Stockholmskällan 

Källmaterial 3 

Uppgift 1: Vad heter gatorna och torgen?  
Titta närmare på kartan över Östermalm från 1930. 

1. Gör en lista på namnen på gatorna och torgen! 

 

  

2. Hur många av namnen på gatorna och torgen har att göra med stormaktstiden? 

 

  

3. Varför tror du att människor valt namn från stormaktstiden? 
 
 

  

  

Elevinstruktion 
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Personer och händelser under stormaktstiden 

Gustav II Adolf (1594-1632) 
Kristina (1626-1689) 
Karl X Gustav (1622-1660) 
Karl XI (1655-1697) 
Karl XII (1682-1718) 
Erik Dahlberg (1625-1703) 
Lennart Torstensson (1603-1651) 
Johan Banér (1596-1641) 
 
Slaget vid Lützen (1632) 
Slaget vid Wittstock (1636) 
Tåget över Bält (1658) 
Slaget vid Narva (1700) 
Slaget vid Poltava (1709) 
Freden i Knäred (1613) 
Freden i Stolbova (1617) 
Freden i Brömsebro (1645) 
Freden i Roskilde (1658) 
 
  

Elevinstruktion 



  

Stockholmskällan 

Uppgift 3: Vad heter gatorna där du bor?  
Namnen vi väljer säger någonting om vad vi vill visa upp eller berätta om.  

1. Vilket tema har gatorna där du bor? 

 

  

2. I Fruängen fick gatorna och parkerna namn efter berömda kvinnor på 1950-

talet. Varför tror du att människor valde det temat?   

 

  

3. Bostadsområdet Annedal byggdes på 2000-talet. Där ligger Alfons Åbergs och 

Pippi Långstrumps gata. Varför tror du att människor valde det temat? 

 

  

  

Elevinstruktion 
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Källmaterial 1. 

Foto av Karl XII:s staty i Kungsträdgården. Foto: Karl Ransell, 1880-talet, 
Stadsmuseet i Stockholm 
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/5575 
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Källmaterial 2. 

Foto av Karl XII:s staty i Kungsträdgården. Foto: Göran H Fredriksson, 2010, 
Stadsmuseet i Stockholm 
 
http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=500
2&search=(IPTC187%20contains(SSMDIG006170))  
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Källmaterial 3. 

Karta över Östermalm, 1930. Stockholms stadsarkiv 
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/9719 

 


