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Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser,
gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och
utifrån olika perspektiv, och
använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och
används.

Innehåll
Forna civilisationer, från förhistorisk tid till ca 1700
− Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel
i Afrika, Amerika och Asien.
− Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
− 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.
Hur historia används och historiska begrepp
− Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
− Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen,
föreningslivet, organisationer och företag.
− Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras
villkor och värderingar.
− Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de
används i historiska sammanhang.
− Några historiska begrepp, till exempel antiken och olika syn på deras betydelser

Så här arbetar vi
I historia arbetar vi för att eleverna ska få en bättre förståelse för hur stora samhällsomvälvningar har
påverkat människornas levnadsvillkor. Det gör vi genom att samla fakta från olika typer av läromedel
som t.ex. läroböcker, faktaböcker, filmer, källmaterial.
Vi arbetar på olika sätt: Ibland är det traditionell undervisning med genomgångar, frågor och prov.
Andra gånger kan det vara arbete i par eller ett grupparbete som redovisas på olika sätt.
För att eleverna ska försöka leva sig in i hur det var att leva under den aktuella tidsperioden ser vi film,
läser skönlitteratur, gör rollspel, simuleringar mm.
Genom t.ex. olika typer av skrivuppgifter, diskussioner och värderingsövningar får eleverna en
möjlighet att se hur tidsepoken har påverkat vår tid i dag.
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Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 7
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 7
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 7
slutet av årskurs 7
slutet av årskurs 7
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, samt om Förintelsen och
andra folkmord. Dessutom förklarar
eleven hur människors villkor och
värderingar kan påverkas av den tid
de lever i. Eleven kan undersöka
några utvecklingslinjer inom
kulturmöten, migration, politik och
levnadsvillkor och beskriver då enkla
samband mellan olika tidsperioder.
Eleven anger också någon tänkbar
fortsättning på dessa utvecklingslinjer
och motiverar sitt resonemang med
enkla och till viss del underbyggda
hänvisningar till det förflutna och nuet.

Eleven har goda kunskaper om
historiska förhållanden, skeenden och
gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om orsaker
till och konsekvenser av
samhällsförändringar och människors
levnadsvillkor och handlingar, samt om
Förintelsen och andra folkmord.
Dessutom förklarar eleven hur
människors villkor och värderingar kan
påverkas av den tid de lever i. Eleven
kan undersöka några utvecklingslinjer
inom kulturmöten, migration, politik
och levnadsvillkor och beskriver då
förhållandevis komplexa samband
mellan olika tidsperioder. Eleven anger
också någon tänkbar fortsättning på
dessa utvecklingslinjer och motiverar
sitt resonemang med utvecklade och
relativt väl underbyggda hänvisningar
till det förflutna och nuet.

Eleven har mycket goda kunskaper
om historiska förhållanden, skeenden
och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om orsaker till och
konsekvenser av samhällsförändringar
och människors levnadsvillkor och
handlingar, samt om Förintelsen och
andra folkmord. Dessutom förklarar
eleven hur människors villkor och
värderingar kan påverkas av den tid
de lever i. Eleven kan undersöka
några utvecklingslinjer inom
kulturmöten, migration, politik och
levnadsvillkor och beskriver då
komplexa samband mellan olika
tidsperioder. Eleven anger också
någon tänkbar fortsättning på dessa
utvecklingslinjer och motiverar sitt
resonemang med välutvecklade och
väl underbyggda hänvisningar till det
förflutna och nuet.

Eleven kan använda historiskt
källmaterial för att dra enkla och till
viss del underbyggda slutsatser om
människors levnadsvillkor, och för då
enkla och till viss del underbyggda
resonemang om källornas trovärdighet
och relevans. Eleven kan föra enkla
och till viss del underbyggda
resonemang om hur historia har
använts och kan användas i några
olika sammanhang och för olika
syften, samt hur skilda föreställningar
om det förflutna kan leda till olika
uppfattningar i nutiden, och vilka
konsekvenser det kan få. 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.

Eleven kan använda historiskt
källmaterial för att dra utvecklade och
relativt väl underbyggda slutsatser
om människors levnadsvillkor, och för
då utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra utvecklade och
relativt väl underbyggda resonemang
om hur historia har använts och kan
användas i några olika sammanhang
och för olika syften, samt hur skilda
föreställningar om det förflutna kan
leda till olika uppfattningar i nutiden,
och vilka konsekvenser det kan få. 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 relativt väl fungerande
sätt.

Eleven kan använda historiskt
källmaterial för att dra välutvecklade
och väl underbyggda slutsatser om
människors levnadsvillkor, och för då
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om källornas trovärdighet
och relevans. Eleven kan föra
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om hur historia har
använts och kan användas i några
olika sammanhang och för olika
syften, samt hur skilda föreställningar
om det förflutna kan leda till olika
uppfattningar i nutiden, och vilka
konsekvenser det kan få. 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 väl
fungerande sätt.
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