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Syfte 

 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl 

kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt 

historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på 

nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska 

begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska 

också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och 

skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få 

förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. 

  Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk 

referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att 

utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har 

skapat och förändrat samhällen och kulturer. 

  Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de 

utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt 

källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska 

genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa 

frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. 

Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje 

tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. 

  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska 

berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika 

perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar. 

  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. 
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Kring forntiden och 

medeltiden, till cirka 

1500 

 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern 

och järnåldern. 

 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen 

genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens 

resor och medeltidens handelssystem. 

 De nordiska staternas bildande. 

 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer 

och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt 

konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper. 

 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och 

konsekvenser. 

 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål 

från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och 

skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 

  

Norden och Östersjöriket 

Sverige, cirka 1500—

1700 

  Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till 

exempel av handelsvaror, språk och kultur. 

 Den svenska statens framväxt och organisation. 

 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och 

konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. 

Migration till och från samt inom det svenska riket. 

 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga 

Europa. 

 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan 

berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, 

kvinnor och män jämfört med i dag. 

 

Ökat utbyte och 

jordbrukets omvandling, 

cirka 1700—1850 

   Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, 

till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien. 

 Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor. 

 Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för 

olika människor och grupper. 

 Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i 

Sverige. 

 Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, 

kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i 

levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 

Hur historia används och 

historiska begrepp 
 Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-

talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom 

traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer 

och gränser. 

 Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden 

och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser. 

 Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning 

Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika 

sätt genom olika tolkningar och under skilda tider. 

  

 Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, 

orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de 

används i historiska sammanhang. 

 . 

    

    


