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Inledning
Läromedlets utgångspunkter 
Fundament Historia 7 är en lärobok för årskurs 7. Boken är skriven för att fungera som en grundbok  

i historia, och målsättningen är att alla elever med bokens hjälp ska klara ett godkänt betyg. Avsikten 

är därför att vara trogen gällande kursplan, men också att läroboken ska vara lättillgänglig. 

Historieboken utgår från att eleverna ska utveckla: 

• Goda historiska referenskunskaper – det vill säga det som ibland kallas för historiska 

fakta. I detta ingår årtal, händelser, personer och de begrepp som i läroboken beskrivs som 

områdesbegrepp.

• Förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera historiska källor. Detta är historie

ämnets kärna. I läroboken ingår både metod och källexempel. I lärarhandledningen till

kommer också övningar kopplade till denna förmåga. 

• Förmågan att reflektera över historiebruk i olika former. Denna förmåga berörs endast 

sparsamt i lärarhandledningen. Detta tema kommer att utvecklas ytterligare i Fundament 

Historia 8 och 9.

• Förmågan att använda historiska begrepp. Olika typer av begrepp som hör ihop med 

historia som metod och historia som företeelse. Dessa begrepp finns med för att bli en del 

av elevernas historiska verktygslåda.  

Tillsammans ska dessa förmågor utgöra grunden för att konstruera elevernas historiemedvetande. 

Oavsett vilken elev du har att göra med är tanken att den här boken ska bidra till att skapa en helhet 

och förståelse av historieämnet, fungera som en grund för de elever som har allra svårast och  

utmana de elever som behöver det. 

Utveckla förmågorna, klara kunskapskravet
En grundläggande utgångspunkt för Fundament Historia är att den ska ge förutsättningar för alla 

elever att uppnå det godkända kunskapskravet i historia. Därför är bokens upplägg format utifrån 

såväl det centrala innehållet som de förmågor som eleverna under tre års tid ska utveckla. Tillsam

mans ska detta ge förutsättningar för eleven att klara minst godkänd nivå i ämnet historia.

Bokens upplägg och struktur
Fundament Historia är uppbyggd kring ett par centrala principer. Boken bygger på en kronologisk 

berättelse av historien. Kapitlen är uppdelade utifrån principen att det ska vara hög läsbarhet och att 

uppgifterna bidrar till att öka elevernas förståelse av texten. Uppgifterna är därför så kallade läsför

ståelsefrågor som ligger tätt inpå aktuellt område för att lästräna eleverna och underlätta faktainlär

ning. Utöver dessa finns kompletterande fördjupningsfrågor till varje kapitel i lärarhandledningen.

Hela läroboken inleds med ett teoriavsnitt som förklarar historieämnet som företeelse. Detta för att 

eleverna ska få tillgång till de kunskaper som krävs för att klara även de delarna av kursplanen. His

toria är mer än bara årtal och händelser. Det är även ett hantverk som vi vill ge eleverna tillgång till.
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Förklara, inte förenkla!
Texten i boken är inte avsiktligt förenklad. Istället har vi försökt formulera ett innehåll som är tydligt 

knutet till uppgifterna och de ordlistor som avslutar varje kapitel. Grundtanken är att vi vill förklara 

istället för att förenkla.

Det innebär att uppgifterna i lärarhandledningen är knutna till fakta, begrepp och källor och syftar 

till att stärka såväl elevernas faktakunskaper som deras förmåga att hantera begrepp och källor och 

att förstå historiska samband.  

Kapiteltest
Varje kapitel innehåller ett test. Dessa är anpassade till att i första hand testa de faktakunskaper och 

områdesbegrepp som berörs i kapitlet. Utöver det tillkommer ett par uppgifter i varje test som testar 

ytterligare någon del av kunskapskravet. I anslutning till varje test återfinns en kort text om vilka 

delar av kunskapskravet i historia som kan bedömas.

Några teoretiska och praktiska avvägningar
I författandet av en lärobok görs många praktiska och teoretiska avvägningar. Några förklaras  

översiktligt direkt i läroboken, andra går vi helt sonika förbi utan förklaringar. I två fall har vi dock 

tyckt att det finns ett särskilt intresse av att förklara hur vi tänkt, då valen som sådana kan leda  

fram till en rad frågor. 

Kvinnor och män

Precis som man ibland säger att historien skrivits av segrarna kan man ibland säga att historia  

skrivits av män – och för män. Många historieläromedel får kritik för att ha ett alltför mansdomine

rat perspektiv. Det gäller till viss del även detta läromedel. 

Eftersom vi har ett begränsat utrymme har vi ibland fått plocka bort historiska aktörer som  

står lite vid sidan av den historiska huvudfåran. Det innebär att det blir en slagsida åt män som  

historiska aktörer, då dessa dominerat såväl makt som kultur genom historien. 

Vi har försökt balansera detta i lärarhandledningen. I varje kapitel lyfter vi fram två olika aktörer, 

historiska gestalter, en man och en kvinna. Det är viktigt att även de röster i historien som sällan 

kommit till tals genom historieskrivarna ändå hörs på något sätt. 

Använd gärna exemplen för att visa eleverna att det finns fler än kungar som styr och andra än 

männen som hörs och syns. 

Högkultur och civilisation

I Fundament Historia 7 används begreppet ”civilisation” i bemärkelsen att det handlar om ett  

välordnat samhälle med gemensamma strukturer. I senare tids historieskrivning finns det en  

diskussion kring huruvida begreppet alls ska användas. 

Begreppet har haft en högst reell betydelse för människor som levt i samhällen utanför Europa. 

Inom den koloniala rörelsen fanns en tanke av att ”civilisera” de samhällen man erövrade, och  

begreppet är därför inte historiskt neutralt. Det finns också en tydlig koppling till en framstegstanke 

där olika samhällen ställs i motsats till varandra, och där de som anges som ”civilisationer” också 

kan framställas som ”bättre”. Begreppet är omdebatterat och det råder inte konsensus i historiker

samhället kring huruvida det bör användas. 

Valet att använda begreppet i detta läromedel är inte oreflekterat. Det är i första hand en konse

kvens av ett försök att förhålla sig till kursplanen. Vår tanke är att läromedlet ska ligga tätt mot läro

planen, och då begreppet ”forna civilisationer” också är det begrepp som används i kursplanen för 

ämnet historia är det det begreppet vi använder.
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 Språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt

Kraven som ställs i kursplanens beskrivning av förmågor och kunskapskrav förutsätter att eleverna 

gör något mer med det centrala innehållet. De ska bland annat resonera, analysera, dra slutsatser, 

argumentera och jämföra. Det räcker inte att de reproducerar fakta för att nå kunskapskraven i  

ämnet. Språk och lärande är nära kopplade till varandra. Därför behöver eleverna få en språk och 

kunskapsutvecklande undervisning. Alla elever gynnas av en sådan undervisning, men för många 

elever kan det vara absolut nödvändigt för att lyckas nå kunskapskraven. 

Det finns ingen vedertagen definition av vad språk och kunskapsutvecklande undervisning är 

för något, men forskning inom språk och lärande har identifierat olika framgångsfaktorer för en 

sådan undervisning.

• Alignment innebär att det ska finnas en samstämmighet mellan målen, undervisningen 

och bedömningsuppgiften. Det måste tydliggöras för eleven vilket målet är, hur vägen mot 

målet ser ut och hur du som lärare kommer att bedöma elevens kunskapskvalitet. Övning

arna i lärarhandledningen är kopplade till kursplanens förmågor och kunskapskrav. I slutet 

av varje kapitel i lärarhandledningen finns ett test, som också knyter an till de kunskapskrav 

eleven tränat på i övningarna. 

• Aktivera förkunskaper. Undervisningen behöver ta sin utgångspunkt i elevens tidigare 

erfarenheter och kunskaper. När dessa aktiveras får eleven krokar att hänga upp sin nya 

kunskap på. 

• Höga förväntningar. I Lgr11 är förväntningarna på eleverna högt ställda. Eleven ska göra 

något mer med det centrala innehållet och kunna tillämpa faktakunskaperna i resone

mang och argumentationer, för att dra slutsatser eller jämföra. Det innebär att hen behöver 

mötas av en undervisning med högt ställda förväntningar och kognitivt utmanande upp

gifter. Övningarna i lärarhandledningen är kognitivt utmanande. 

• Stöttning. För att eleven ska kunna klara kognitivt utmanande uppgifter behöver hen stött

ning längs vägen, inte bara här och nu. Det behövs en mer framåtsyftande stöttning i form 

av strategier. Istället för att förenkla övningen som vi ger eleven ska vi fundera över vilken 

stöttning eleven behöver för att klara övningen. I lärarhandledningen finns stödstrukturer 

till övningarna. 

• Språkets betydelse för lärandet. Lärare behöver bli medvetna om vilka språkliga utmaningar 

som kan finnas i de texter eleven ska läsa, men också de texter som eleven själv ska produ

cera. Vi behöver fundera över vilket språk som krävs för att nå förmågor och kunskapskrav 

inom det område vi arbetar med. Till varje kapitel finns därför begreppsövningar med de 

ämnesspecifika begreppen.

• Interaktion och elevaktivitet. Eleven behöver ges stort talutrymme och möjlighet till inter

aktion. Att tala och göra stärker lärandet och kunskapsutvecklingen. Elevens tankeproces

ser synliggörs. Därför finns övningar i lärarhandledningen med fokus på interaktion och 

elevaktivitet. 

• Flerspråkighet som resurs. När elevens flerspråkighet tillvaratas kan språk och ämneskun

skaper utvecklas parallellt. Om vi nyttjar elevens flerspråkighet kan vi ha fortsatt höga för

väntningar, och även andraspråkselever kan arbeta med kognitivt utmanande övningar. 
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Lästips om språk- och kunskapsutvecklande undervisning:

Att undervisa nyanlända. Metoder, reflektioner & erfarenheter. Kaya 2016. 

Flerspråkiga elever: effektiv undervisning i en utmanande tid. Cummins 2017.  

Läs också på http://www.thomasandcollier.com/index.html. 

Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Skolverket 2012. 

Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande. Gibbons 2013. 

Språkinriktad undervisning: en handbok. Haje & Meestringa 2014.

Språkutvecklande SO-undervisning: strategier och metoder för högstadiet. Bjerregaard & Kinden

berg 2015. 

Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråks-

elever i klassrummet. Gibbons 2013. 
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Att bedöma i SO-ämnen

Att bedöma elevens prestationer inom ramen för aktuella styrdokument är en utmaning. Inte 

enbart därför att bedömning i sig är en komplex process, utan också för att samtliga SOämnen är 

omfattande i relation till både det centrala innehållet och kunskapskraven. 

Uppgifterna i Fundamentserien utgår från det centrala innehållet och kunskapskraven och är  

uppbyggda utifrån två principer: analytisk och holistisk bedömning.

Analytisk bedömning
Analytisk bedömning innebär att bedömningen delas upp i mindre enheter. Varje enskild uppgift 

bedöms med utgångspunkt i olika delar av kunskapskravet. Detta är en metod som lämpar sig väl 

för bedömning av mindre uppgifter. Varje enskild uppgift är därför markerad med vilka delar av 

kunskapskravet som uppgiften kan ge belägg för. Varje enskild uppgift ger på så vis information 

om, eller belägg för, elevens kunskapsnivå. 

Holistisk bedömning
Holistisk bedömning innebär att bedömningen riktar sig mot helheten istället för mot en mindre 

del. Att använda sig av holistisk bedömning lämpar sig bra om läraren ska bedöma ett större arbete 

eller prestationer över en längre tid. Uppgifterna i Fundamentserien understryker vilken förmåga 

som uppgiften utgår från och kan därför också användas för ett mer långsiktigt arbete och ingå i en 

större, holistisk bedömning. 

Betygsättning
Att bedöma uppgifter är inte samma sak som att sätta betyg. Varje enskild uppgift ger läraren infor

mation om elevens kunskaper i relation till kunskapskravet för respektive ämne. 

För att kunna sätta ett rättvist betyg är det viktigt att titta på helheten och bedöma elevens kunskaper 

utifrån samtliga uppgifter och utifrån samtliga belägg som eleven visat.  

I denna process kan de olika uppgifterna fungera som underlag för en större helhetsbedömning.  

I det sammanhanget är det viktigt att läraren tittar på elevens samlade prestation.

Att bedöma i ämnet historia 
Oavsett vad vi tycker om aktuellt betygssystem är det ett faktum att eleverna ska bedömas och 

betygsättas. Bedömning är något som kräver erfarenhet och återkommande träning. Bedömningen 

ligger sedan till grund för det betyg eleven får. 

Många tycker att kunskapskravet är luddigt och svårtillgängligt. Därför kommer här en kort sam

manfattning av vad de olika delarna faktiskt innebär och hur du kan hantera dem i din undervis

ning. För att det ska bli mer överskådligt är kunskapskravet uppdelat i olika delkrav, även om man 

nog i betygsättningen bör betrakta det mer som en helhet. 

1. Kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Detta är den mest centrala delen av kunskapskravet. Genom att återkommande träna eleverna i  

årtal, händelsekedjor, personer, och göra det oavsett historisk episod, byggs elevernas fakta

kunskap fram. Detta är grunden för all annan bedömning i historieämnet. 
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2. Föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar 

och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om förintelsen och andra folkmord. 

Denna del av kunskapskravet är knuten till den första delen. Eleverna ska alltså kunna föra olika 

sorters resonemang där historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder 

ingår. Fokus på resonemangen ska vara ”orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar 

och människors levnadsvillkor och handlingar”. Det betyder att eleverna ska kunna använda  

faktakunskaper som återfinns i punkt 1 för att förklara, till exempel, hur människor levde i forn

tidens Egypten eller orsaken till att feodalismen växte fram.  

När det kommer till folkmord omnämns det i boken enbart i samband med den transatlantiska 

slavhandeln. Fundament Historia 8 och 9 skapar möjlighet för dig att tillsammans med Funda-

ment Historia 7 knyta ihop olika folkmord och förintelsen. 

3. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de 

lever i. 

Denna del av kunskapskravet berörs inte i Fundament Historia 7, utan lyfts istället fram i  

Fundament Historia 8 och 9. 

4. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnads

villkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder. 

En utvecklingslinje är helt enkelt en form av samband under historiska perioder. Det kan vara  

saker som förändras, eller saker som är likartade under lång tid. I högstadiet förväntas eleverna 

kunna ”undersöka” sådana inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor under olika 

tidsperioder. Detta hänger tydligt samman med den första delen av kunskapskravet om ”fakta

kunskaper”, eftersom undersökning är omöjlig om eleverna inte har fakta med sig, men också 

med begreppen ”kontinuitet och förändring”. 

5. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt 

resonemang med underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. 

Detta krav tolkas av många som att eleven ska se in i framtiden. Så är naturligtvis inte fallet. Istäl

let är delkravet kopplat till elevens eget användande av historia. Tanken med detta krav är att 

eleven med hjälp av de undersökta utvecklingslinjerna ska klara av att göra spaningar om framti

den och underbygga dessa med hjälp av historiska exempel. Det är alltså hur eleven underbyg

ger, eller använder, historia som ska bedömas.

 

6. Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra underbyggda slutsatser om människors 

levnadsvillkor, och för då underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. 

Delkravet innebär att eleven bedöms på sin förmåga att hantera historiskt källmaterial och utifrån 

det dra slutsatser. I kunskapskravet står det dessutom att dessa källor ska vara kopplade till männi

skors levnadsvillkor och det kopplas ihop med punkt 1, 2 och 3. Det är därför passande att knyta 

det till de olika områden som boken behandlar. 

Dessutom ska eleverna kunna resonera om källors trovärdighet och relevans. Det som bedöms 

i det sammanhanget är hur eleven använder den historiska källan och hur eleven bedömer den 

historiska källan. 

Det är viktigt att understryka att det rör sig om historisk källkritik och inte om något slags allmän 

källkritik.

7. Eleven kan föra 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. 

Denna del av kunskapskravet berörs inte i Fundament Historia 7. Historieanvändning behandlas 

särskilt i Fundament Historia 9. 
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8. 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 fungerande sätt. 

Denna del av kunskapskravet innebär att eleven bedöms på hur hen använder historiska begrepp. 

De begrepp som avses i denna del är inte områdesbegrepp utan metodbegrepp. De begrepp som 

finns kopplade till varje kapitel, till exempel ”farao” eller ”feodalism”, bedöms under delkrav 1. 
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Att arbeta med övningarna

Lärobokens uppgifter och övningarna i lärarhandledningen
I lärobokens kapitel finns en rad instuderingsfrågor. Dessa har ett snarlikt upplägg och är i många 

fall återkommande. Det är i första hand för att skapa en bekant frågestruktur så att även de elever 

som har det svårast kan hantera dem. 

I lärarhandledningen finns ytterligare frågor/övningar. Till varje övning finns en lärarinstruktion. 

Tabellen på s. 15 i handledningen visar hur övningarna förhåller sig till centralt innehåll och del av 

kunskapskrav. I övningar/kapiteltest finns ibland rader för eleverna att skriva på, men ofta räcker 

nog inte dessa till. Då kan ni naturligtvis använda anteckningsbok, lösblad osv. Det går förstås också 

bra att använda dator istället.

Sambandsuppgifter

Sambandsuppgifterna ser olika ut men är alla till för att träna elevernas sambandsförståelse. De är av 

olika typ men har det gemensamt att de syftar till att utveckla förståelse för att historia hänger ihop 

över tid, det vill säga orsaker, konsekvenser, kontinuitet och förändring. 

Begreppsuppgifter

Begreppsuppgifterna ser olika ut men handlar alla om att stärka elevernas begreppskunskaper. Det 

kan vara både områdesbegrepp och metodbegrepp. Vid något tillfälle kombineras de med sam

bandsuppgifter. 

Källuppgifter

Källuppgifter syftar till att träna eleverna i att använda historiska källor, att dra slutsatser utifrån historiska 

källor, se hur olika källor kan förstärka varandra och resonera om källors trovärdighet och relevans.

Fördjupningsuppgifter

Uppgifterna syftar till att utveckla elevernas referenskunskaper. Eftersom Fundament Historia i  

första hand är en grundbok har mer utmanande uppgifter placerats här. De här uppgifterna kan 

kräva ytterligare faktakällor utöver läroboken. 

Historien är enorm. Även om avsikten är att inte förenkla i alltför stor utsträckning så tvingas  

vi ibland skära av såväl praktiska som läroplanstekniska skäl. I vissa fall innebär det att det saknas 

detaljer. Sådana har ibland placerats här. Ibland som projektuppgifter, ibland som fördjupande 

instuderingsuppgifter och ibland som fördjupande texter. Dessa är att betrakta som tillägg och saker 

att jobba med om tiden finns, inte som saker man ska eller måste göra.

Att arbeta med historiska källor
Att arbeta med historiska källor innebär att man möter historien så som den ser ut. Källorna i boken 

och lärarhandledningarna är av olika slag och syftar i första hand till att träna eleverna i att dra slut

satser utifrån historiska källor och resonera om källornas trovärdighet och relevans.  

När det kommer till dig och lärarrollen är det av högsta vikt att du får eleverna att förstå att det är  

något helt annat att arbeta med historiska källor än att arbeta med samhällsvetenskaplig källkritik. Det 

som ur ett traditionellt källkritiskt perspektiv kan vara en dålig källa kan ur ett historiskt perspektiv vara 

en mycket bra källa. Det bästa exemplet på detta är när det kommer till tendentiösa källor som för en  

lärare i svenska eller samhällskunskap är oanvändbara men för en historiker kan vara alldeles utmärkta.
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Samtliga historiska källor som finns i lärarhandledning och lärobok är bearbetade. De är alltså inte 

autentiska, även om det finns en poäng i att framställa dem som det för eleverna. Att de är bearbe

tade är helt enkelt för att de ska vara tillgängliga. Ursprungskällor skulle äventyra tillgängligheten. 

Läroboken är just en lärobok och inte historisk forskning, därmed kan vi ta oss den friheten. 

Arbeta med de källkritiska frågorna

Alla källuppgifter i lärarhandledningen har ett snarlikt upplägg. Ibland hänvisar de till boken, ibland 

finns källan direkt i uppgiften. Uppgifterna inleds med en inflygning i form av en strukturerad uppgift, 

till exempel genom en kryssfråga. Denna syftar oftast till att eleven ska dra en slutsats utifrån källan. 

Därefter fortsätter uppgiften med att eleven ska svara på en eller flera uppgifter kopplade till källan 

och de källkritiska kriterierna. Dessa frågor ser olika ut, men alla är knutna till kursplanens mål. 

Ibland kan de utvecklande frågorna syfta till att träna på trovärdighet och relevans, ibland kan de 

träna på att hitta samband mellan olika källor. 

Sambandsmodeller
Att träna samband är en av de svåraste sakerna i historia. För många elever blir det väldigt abstrakt 

och svårt, och det finns därför all anledning att försöka förenkla det på olika sätt.

Ett sätt är med hjälp av olika typer av sambandsstrukturer. Bilden nedan visar den allra mest basala 

av dessa. Denna modell kan användas i alla uppgifter där elever ska förklara hur en historisk orsaks

kedja hänger ihop. Den kan också användas vid förklaring i helklass. 

Modellen tjänar dock bara som en inledande konstruktion. För att elever ska kunna utveckla sam

bandstänkandet vidare behöver man som lärare också vidareutveckla modellen. Det finns ett par 

olika vägar att göra detta. Samtliga fungerar i form av helklassundervisning, men givetvis inte under 

samma lektion. 

I ovanstående modell har konsekvenserna av ett skede utvecklats. Istället för en enda konsekvens 

finns tre olika (eller så många som är passande). Den här modellen hjälper eleven att förstå att varje 

enskild händelse kan ha flera olika konsekvenser. På samma sätt kan man vända på modellen och 

lägga till flera orsaker för att få eleven att förstå att enskilda händelser eller skeenden inte bara är 

produkten av en enda orsak, utan ibland av flera. 

SkeendeOrsak Konsekvens

SkeendeOrsak

Konsekvens

Konsekvens

Konsekvens
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I denna modell har ytterligare ett element lagts till. Eftersom ingenting i historien egentligen slutar 

kan man på ovanstående vis illustrera att det som är en konsekvens av en sak kan vara en orsak till 

en annan. Ett klassiskt exempel på detta är hur Versaillesfreden på samma gång var en konsekvens 

av första världskriget och en orsak till andra världskriget. 

Ett ytterligare sätt att utveckla modellen är att lägga till drivkrafter. 

I ovanstående modell är aktör och struktur tillagda. Detta är en förhållandevis komplex modell och 

bör användas med försiktighet på högstadiet, eftersom den lätt kan förvirra. Poängen med model

len är att den bidrar till att visa att såväl orsaker som konsekvenser har olika nivåer. 

En orsak kan vara aktörsdriven eller strukturdriven. Den kan ha konsekvenser på aktörsnivå och 

på strukturnivå. Förklara aktör och struktur som separata delar av orsakerna. Alltså en uppdelning 

där en hel orsakskedja antingen har aktörs eller strukturperspektiv, eller både och. 

Korta och långa perspektiv

När det gäller sambandsmodellerna finns det ytterligare en detalj att lägga till. Denna fungerar bara 

om eleverna förstår skillnaden mellan orsaker och konsekvenser. Det går också att ta ytterligare ett 

steg om man tränar eleverna i att förstå att såväl orsaker som konsekvenser kan vara långsiktiga och 

kortsiktiga. 

Tillägget kan göras med alla nivåerna i sambandsmallen och fungerar som ett ytterligare lager eller 

perspektiv på orsaker och konsekvenser. 

SkeendeOrsak
Konsekvens/ 

Orsak
Skeende

Struktur Struktur

AktörAktör

SkeendeOrsak Konsekvens

Orsak

Orsak Konsekvens

Konsekvens

Skeende

Långt perspektiv

Kort perspektiv
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Sambandskort

Ett annat sätt att träna sambandsförståelsen är sambandskort. Dessa finns i anslutning till kapitlen 

och innehåller begrepp och fakta som hör samman med respektive kapitel. Sambandskort är en ut

märkt övning att genomföra i grupp, helst efter att eleverna fått känna på andra sambandsmodeller. 

Skriv ut korten, en uppsättning till varje grupp, och klipp isär dem. Därefter får de som uppgift att 

placera ihop korten på ett sätt som gör att de logiskt hänger samman, eller på ett sätt som du som 

lärare tycker är rimligt i sammanhanget. 

Sedan kan man diskutera elevernas lösningar i små grupper eller helklass. Under arbetet med  

placeringen av korten bör alla deltagare få möjligheten att tala, lyssna, resonera och argumentera  

för hur de olika korten ska placeras. Elever som inte har så djupa kunskaper får då åtminstone  

möjligheten att följa med och lyssna. 

I flera fall kan korten läggas ut på många olika sätt. Det är därför av stor vikt att man som lärare  

bearbetar elevernas hantering av korten och resonerar kring de fall där elever kanske lagt ut kort  

på ett sätt som inte riktigt fungerar. 
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Övningarnas koppling till centralt 
innehåll och kunskapskrav

I tabellen nedan ser du respektive övnings koppling till det centrala innehållet och till del av  

kunskapskrav. De delar av kunskapskraven som avses listas efter tabellen.

Kapitel Centralt innehåll Övning Del av kunskapskrav  
kopplad till resp. övning

1 2 3 4 5 6 7 8

Kap. 1
Vad är  
egentligen  
historia?

Vad historiska källor kan berätta om männi
skors och gruppers strävan att påverka och 
förbättra sina egna och andras levnadsvill
kor 

Vad begreppen kontinuitet och förändring, 
förklaring, källkritik och identitet betyder 
och hur de används i historiska samman
hang. 

Några historiska begrepp, till exempel  
antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden 
och kalla kriget samt olika syn på deras  
betydelser. 

1. Begrepp i ämnet  
historia

X

2. Samband i ämnet  
historia

X

3. Historiska källor X X

4. Historiska epoker X X

Kapiteltest 1 X X

Kap. 2
Människans 
förhistoria

Jämförelser mellan några högkulturers 
framväxt och utveckling fram till 1700talet, 
till exempel i Afrika, Amerika och Asien. 

Vad historiska källor kan berätta om männi
skors och gruppers strävan att påverka och 
förbättra sina egna och andras levnadsvill
kor

Vad begreppen kontinuitet och förändring, 
förklaring, källkritik och identitet betyder 
och hur de används i historiska samman
hang. 

Några historiska begrepp, till exempel  
antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden 
och kalla kriget samt olika syn på deras  
betydelser. 

5. Begrepp om  
förhistorien

X

6. Samband under  
förhistorien

X

7. En mycket gammal 
kam

X X X X

8. Var blev människan 
bofast?

X

9. Tidslinje X X X

Kapiteltest 2 X X X

Kap. 3
Forna  
civilisationer

Jämförelser mellan några högkulturers 
framväxt och utveckling fram till 1700talet, 
till exempel i Afrika, Amerika och Asien. 

Vad historiska källor kan berätta om männi
skors och gruppers strävan att påverka och 
förbättra sina egna och andras levnadsvill
kor 

Vad begreppen kontinuitet och förändring, 
förklaring, källkritik och identitet betyder 
och hur de används i historiska samman
hang. 

Några historiska begrepp, till exempel  
antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden 
och kalla kriget samt olika syn på deras  
betydelser. 

10. Begrepp om forna  
civilisationer

X

11. En flodkultur växer 
fram

X X X

12. Samband i forna  
civilisationer

X X

13. En skolpojkes  
berättelse

X X

14. Mer om forna  
civilisationer

X X

Kapiteltest 3 X X X
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Kapitel Centralt innehåll Övning Del av kunskapskrav  
kopplad till resp. övning

1 2 3 4 5 6 7 8

Kap. 4
Den grekiska 
antiken

Jämförelser mellan några högkulturers 
framväxt och utveckling fram till 1700talet, 
till exempel i Afrika, Amerika och Asien. 

Antiken, dess utmärkande drag som epok 
och dess betydelse för vår egen tid.

Vad historiska källor kan berätta om männi
skors och gruppers strävan att påverka och 
förbättra sina egna och andras levnads
villkor.

Hur historia kan användas för att skapa eller 
stärka nationella identiteter.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, 
förklaring, källkritik och identitet betyder 
och hur de används i historiska samman
hang. 

Några historiska begrepp, till exempel  
antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden 
och kalla kriget samt olika syn på deras  
betydelser. 

15. Begrepp om den  
grekiska antiken

X

16. Samband under den 
grekiska antiken

X X

17. Vadå kolonier? X X X X

18. Herodotos och kung 
Cheops

X X X

19. Mer om den grekiska 
antiken

X X

Kapiteltest 4 X X X

Kapitel 5. 
Den romerska 
antiken

Jämförelser mellan några högkulturers 
framväxt och utveckling fram till 1700talet, 
till exempel i Afrika, Amerika och Asien. 

Antiken, dess utmärkande drag som epok 
och dess betydelse för vår egen tid.

Vad historiska källor kan berätta om männi
skors och gruppers strävan att påverka och 
förbättra sina egna och andras levnads
villkor.

Hur historia kan användas för att skapa eller 
stärka nationella identiteter.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, 
förklaring, källkritik och identitet betyder 
och hur de används i historiska samman
hang. 

Några historiska begrepp, till exempel  
antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden 
och kalla kriget samt olika syn på deras  
betydelser. 

20. Begrepp om den  
romerska antiken

X X

21. Från republik till  
kejsardöme

X X X X

22. Samband under den 
romerska antiken

X X

23. Roms slavar X X X

24. Lika och olika från 
Mesopotamien till Rom

X X X X

25. Mer om den romerska 
antiken

X X

Kapiteltest 5 X X X X

Kapitel 6. 
Medeltiden

Jämförelser mellan några högkulturers 
framväxt och utveckling fram till 1700 talet, 
till exempel i Afrika, Amerika och Asien. 

Vad historiska källor kan berätta om männi
skors och gruppers strävan att påverka och 
förbättra sina egna och andras levnads
villkor.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, 
förklaring, källkritik och identitet betyder 
och hur de används i historiska samman
hang. 

Några historiska begrepp, till exempel  
antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden 
och kalla kriget samt olika syn på deras  
betydelser. 

26. Begrepp om  
medeltiden

X X

27. Samband under  
medeltiden

X X

28. Ett botemedel mot 
pesten?

X

29. Mer om medeltiden X X X X

Kapiteltest 6 X X X X
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Kapitel Centralt innehåll Övning Del av kunskapskrav  
kopplad till resp. övning

1 2 3 4 5 6 7 8

Kapitel 7.
Den nya tiden

Jämförelser mellan några högkulturers 
framväxt och utveckling fram till 1700-talet, 
till exempel i Afrika, Amerika och Asien. 

Den ökade världshandeln mellan Europa, 
Asien, Afrika och Amerika. 

Vad historiska källor kan berätta om männi-
skors och gruppers strävan att påverka och 
förbättra sina egna och andras levnads-
villkor, till exempel genom uppfinningar, 
bildandet av fackföreningar och kampen 
mot slaveri. 

Vad begreppen kontinuitet och förändring, 
förklaring, källkritik och identitet betyder 
och hur de används i historiska samman-
hang. 

Några historiska begrepp, till exempel  
antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden 
och kalla kriget samt olika syn på deras  
betydelser. 

30. Begrepp om den nya 
tiden

X X

31. Samband under den 
nya tiden

X X

32. Olaudah Equianos 
berättelse

X X X

33. Upptäckten av den 
nya världen

X X X X

34. Samhälle, kultur och 
handel

X X X X

35. Mer om den nya  
tiden

X X

Kapiteltest 7 X X X X
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Delar av kunskapskravet 
Kunskapskravet bör betraktas som en helhet när det kommer till betygsättning. För att det ska vara 

enklare att använda uppgifterna i boken som underlag för bedömning har vi gjort en uppdelning. 

Denna uppdelning är till för att du som lärare ska kunna få belägg för elevernas kunskapsnivå i  

relation till de olika uppgifterna. Mer om de olika delarna och hur man kan tänka kring bedömning 

av detta hittar du på s. 8. Texten nedan är bearbetad.

Del av  
kunskaps krav 1

Kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Del av  
kunskaps krav 2

Att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsföränd
ringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om förintelsen och andra folk
mord.

Del av  
kunskaps krav 3

Att förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. 

Del av  
kunskapskrav 4

Att undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnads
villkor och beskriva samband mellan olika tidsperioder. 

Del av  
kunskapskrav 5

Att ange någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motivera sitt  
resonemang med underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. 

Del av  
kunskapskrav 6

Att kunna använda historiskt källmaterial för att dra underbyggda slutsatser om människors 
levnadsvillkor, och föra underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. 

Del av  
kunskapskrav 7

Att kunna föra 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. 

Del av  
kunskapskrav 8

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av 
källor och i resonemang om hur historia används kunna använda historiska begrepp på  
ett fungerande sätt.
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Året runt på 25 moment
Ett problem för alla som undervisar i historia på högstadiet är att få tiden att räcka till. För att under

lätta har vi skapat en kapitelstruktur som kan vara till hjälp för att hantera undervisningen under året. 

På de flesta skolor varierar läsåret mellan 36 och 38 veckor, beroende på hur schema läggs och helg

dagar är fördelade. Som lärare har man oftast 40–50 minuter i veckan till sitt förfogande i historieämnet. 

I den bästa av världar innebär det att man för hela årskurs 7 har 38 lektioner, även om det oftast blir färre. 

Strukturen är uppdelad i 25 olika moment. Varje enskilt moment kan omfatta en eller flera lektioner. 

Momenten är i första hand uppdelade utifrån omfattningen av text och uppgifter, i andra hand efter 

hur kronologin hänger samman. Ibland har vi fått göra avvägningar mellan dessa. 

Momenten är tänkta att fungera som ett stöd för dig i din planering, men är enbart ett förslag. Du 

avgör naturligtvis själv vilka delar du vill arbeta med, liksom hur och när. 

Kapitel 1. Historiska källor och begrepp

Moment Planering och övningar

1 Vad är egentligen historia? 
Genomgång av bokens innehåll och upplägg
Bli bra på historia
Lässtrategier

2 Historiska källor och begrepp
Historia eller arkeologi? 
När blev historia historia?
Historiska källor
•  1. Begrepp i ämnet historia 
•  3. Historiska källor

3 Historiska källor och begrepp
Historiska begrepp
•  1. Begrepp i ämnet historia
•  2. Samband i ämnet historia
•  4. Historiska epoker

Kapiteltest 1

Kapitel 2. Människans förhistoria

Moment Planering och övningar

4 Människans förhistoria  
Apor eller människor?
Andra människoarter?
Bland samlare och jägare
•  5. Begrepp om förhistorien 
•  7. En mycket gammal kam

5 Människans förhistoria 
Från jägare till bönder
•  5. Begrepp om förhistorien
•  6. Samband under förhistorien
•  8. Var blev människan bofast? 
•  9. Tidslinje

Kapiteltest 2
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Kapitel 3. Forna civilisationer

Moment Planering och övningar

6 Forna civilisationer  
Flodkulturerna
•  11. En flodkultur växer fram

7 Forna civilisationer 
Mesopotamien
Arvet från Mesopotamien 
•  13. En skolpojkes berättelse

8 Forna civilisationer 
Egypten
•  12. Samband i forna civilisationer

9 Forna civilisationer 
Andra forntida civilisationer
•  10. Begrepp om forna civilisationer
•  14. Mer om forna civilisationer

Kapiteltest 3

Kapitel 4. Den grekiska antiken

Moment Planering och övningar

10 Den grekiska antiken 
Den minoiska kulturen
Mykene

11 Den grekiska antiken
Det antika Grekland växer fram
Stadsstaterna
•  17. Vadå kolonier? 
Aten och Sparta

12 Den grekiska antiken
•  15. Begrepp om den grekiska antiken 
Militärstaten Sparta
Krig

13 Den grekiska antiken
Atens storhetstid
•  18. Herodotos och kung Cheops
Världen är så stor, så stor ... 
•  16. Samband under den grekiska antiken 
•  19. Mer om den grekiska antiken

Kapiteltest 4
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Kapitel 5. Det romerska riket

Moment Planering och övningar

14 Det romerska riket
Det romerska riket: från bondby till världsimperium
Romare och etrusker

15 Det romerska riket
Från erövrad till erövrare
•  23. Roms slavar

16 Det romerska riket
Imperium romanum
Kvinnor och barn
•  24. Lika och olika från Mesopotamien till Rom

17 Det romerska riket
Republiken blir ett kejsardöme
•  21. Från republik till kejsardöme
Nedgång och fall

18 Det romerska riket
Arvet efter Rom
•  20. Begrepp om den romerska antiken
•  22. Samband under den romerska antiken
•  25. Mer om den romerska antiken

Kapiteltest 5

Kapitel 6. Medeltiden

Moment Planering och övningar

19 Medeltiden
Medeltiden
Tidig medeltid

20 Medeltiden
Högmedeltid
•  28. Ett botemedel mot pesten?
Senmedeltid
•  26. Begrepp om medeltiden
•  27. Samband under medeltiden
•  29. Mer om medeltiden

Kapiteltest 6
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Kapitel 7. Den nya tiden

Moment Planering och övningar

21 Den nya tiden
Den nya tiden
Enväldiga kungar och europeiska krig
•  30. Begrepp om den nya tiden 

22 Den nya tiden
Världshandel och upptäckter 
Världen möter Europa
•  30. Begrepp om den nya tiden

23 Den nya tiden
Sydamerika plundras
Utplåning? 
Triangelhandeln
•  30. Begrepp om den nya tiden 
•  32. Olaudah Equianos berättelse
•  33. Upptäckten av den nya världen

24 Den nya tiden
Mot en ny världsbild
•  30.Begrepp om den nya tiden 
•  34. Samhälle, kultur och handel

25 Den nya tiden
Reformationen
30åriga kriget
•  30. Begrepp om den nya tiden 
•  31. Samband under den nya tiden
•  35. Mer om den nya tiden

Kapiteltest 7
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Kapitel 1. Vad är egentligen historia?

Lärobokens introduktion till kapitlet

”I det här kapitlet ska du lära dig hur människan blev människa och när det skedde. Du  

kommer att få kunskap om hur människan spred sig över världen och erövrade den. Det 

handlar också om människans första tid på jorden, och om hur det gick till när vi slutade  

vara kringvandrande jägare, lärde oss att bruka jorden och blev bofasta.”

I det här kapitlet får eleverna möta historieämnet. Kapitlets syfte är att ge en introduktion till vad 

ämnet är, utifrån kursplanen i historia. Ibland möts man av missförståndet att historia är årtal.  

Kapitlet kan förhoppningsvis bidra till att ge eleverna en grundläggande förståelse för att det är  

något annat och något mer. 

Dessutom förklaras en del centrala begrepp och metoder som är nödvändiga för att eleverna ska 

klara av att uppnå målen för historia till år 9. Kapitlet är alltså inget som man kan hoppa över för  

att eleverna tycker att det är svårt, även om det naturligtvis kan vara krävande för dig som lärare.  

I längden kommer dock detta kapitel att fungera som en nyckel till historieämnets hemligheter  

och svårigheter. 

Kapitlet behandlar följande delar av det centrala innehållet:

• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och  

förbättra sina egna och andras levnadsvillkor.

• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och 

hur de används i historiska sammanhang. 

• Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla 

kriget samt olika syn på deras betydelser. 

Följande delar av kunskapskravet kan bedömas utifrån kapitlet: 

• Eleven har * kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika 

tidsperioder. Eleven visar det genom att föra * underbyggda resonemang om orsaker till 

och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. 

• Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra * underbyggda slutsatser om männi

skors levnadsvillkor, och för då * underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och 

relevans. 

• 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 * fungerande sätt. 
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Extra
Extra resurser kopplade till kapitlet:

Historieteori och historisk kronologi

Historisk analys och begrepp. 

https://www.sorummet.se/kategorier/historia/historieteori/historiskanalysochbegrepp

Vad innebär det att tänka historiskt? Joakim Wendell, forskare vid Karlstad universitet.

http://joakimwendell.blogspot.com/2012/06/vadinnebardetatttankahistoriskt.html

Världens kronologi, en omfattande sammanställning.

http://worldtimeline.info/

Samtliga Wikipedias historiska artiklar som kronologi. 

http://histography.io/

Historiska kartor

Folkbildningsnätet har sidor med sammanställningar av historiska kartor av olika slag. 

https://www.folkbildning.net/amnen/historia/historiskakartor/historiskakartoroversverige/

Lantmäteriet

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartorochgeografiskinformation/Historiskakartor/

Riksantikvarieämbetet 

https://www.raa.se/kulturarv/landskap/digitalahistoriskakartor/

Historiska källor:

Riksarkivets sida om historiska källor. 

https://riksarkivet.se/motkallorna

En podcast om historisk källkritik.

https://www.sorummet.se/podcast/historiskkallkritik

Historisk källkritik på 4 minuter från Levande historia.

https://www.levandehistoria.se/film/historiskkallkritikpa4minuter

Övningar i kapitlet
1. Begrepp i ämnet historia

2. Samband i ämnet historia

3. Historiska källor

4. Historiska epoker

Kapiteltest 1
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1. Begrepp i ämnet historia

Kapitel i Fundament Historia 7: Vad är egentligen historia?

Typ av övning: träna begrepp

Gruppstorlek: enskilt eller i par

Tid: 20 minuter eller mer

Förmågor som tränas: referenskunskaper, begreppsanvändning

Koppling till centralt innehåll och kunskapskrav: se tabell på s. 15

Lärarinstruktion 
Uppgifterna kan antingen genomföras parallellt med de olika delar av kapitlen där begreppen dyker 

upp eller i slutet av kapitlet som en sammanställning. 

Låt eleverna skriva korta förklaringar, det vill säga enstaka ord, kort förklaring eller synonym. 

I den större rutan använder eleven begreppet i ett sammanhang och skriver en hel mening eller  

utförligare förklaring där begreppet finns med.
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1. Begrepp i ämnet historia

Använd begreppen i listan för att skriva förklaringar. 

• Under ”Kort förklaring” försöker du skriva en enkel men sammanfattande förklaring, till exempel 
”Arkiv betyder …”. 

• Under ”Konstruera en förklarande mening med begreppet” skriver du en lite längre förklaring. Här 
ska du också försöka sätta in begreppet i ett större sammanhang. Till exempel ”Begreppet arkiv 
betyder … och det brukar man använda när …”.

Begrepp Kort förklaring Konstruera en förklarande mening med begreppet

Arkiv

Källmaterial

Arkeologi

Historia

Kvarleva

Berättande 
källa
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Första 
handskälla

Andra 
handskälla

Äkthet

Tid

Beroende

Tendens

Kontinuitet

Förändring
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Kronologi

Orsak och 
konsekvens

Förklaring

Identitet

Epok

Förhistorisk 
tid

Forntid

Antiken
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Medeltiden

Den nya  
tiden

Det långa 
1800talet

Det korta 
1900talet

Samtids 
historia
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2. Samband i ämnet historia

Kapitel i Fundament Historia 7: Inledning. Vad är egentligen historia?

Typ av övning: sambandskort

Gruppstorlek: grupper om 3–5 elever

Tid: 20 minuter eller mer 

Förmågor som tränas: referenskunskaper, begreppsanvändning

Koppling till centralt innehåll och kunskapskrav: se tabell på s. 15

Lärarinstruktion 
Skriv ut korten och klipp isär dem. 

Dela in eleverna i grupper och ge varje grupp en uppsättning kort. Ge eleverna i uppgift att placera 

korten på ett sätt som de tycker passar (läs mer om sambandskort på s. 11). Låt dem diskutera och 

komma fram till en lösning som är gemensam för hela gruppen. 

Korten kan läggas på många olika sätt. Därför är det viktigt att uppgiften bearbetas och diskuteras  

i helklass.

Då korten inte är knutna till någon historisk period kan de placeras lite som du själv önskar. Bestäm 

dig på förhand för hur du vill att eleverna ska placera korten och ge instruktionen till eleverna.  
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2. Samband i ämnet historia

Ni har blivit indelade i grupper. Använd korten för att tillsammans i gruppen förklara hur olika  
historiska begrepp hänger samman. 

• Lägg ut korten. 

• Lägg kort ni tycker hör ihop bredvid varandra. 

• Diskutera och motivera för varandra varför olika kort hör ihop. 

Korten kan läggas ut på många olika sätt, och det är därför viktigt att ni gemensamt funderar  
över hur de hänger ihop.  

• Om ni inte är överens diskuterar ni och försöker komma överens om placeringen. 

• Diskutera tillsammans i helklass när ni är klara. 

• Blev det likadant för alla grupperna? Varför blev det så? Varför inte? 
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Andrahandskälla Antiken Arkiv

Berättande källa Den nya tiden Det korta 1900talet

Det långa 1800talet Epok Forntid

Förhistoria Förstahandskälla Identitet

Kvarleva Historisk källa/källmaterial Medeltiden

Samtidshistoria Trovärdighet
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3. Historiska källor

Kapitel i Fundament Historia 7: Vad är egentligen historia?

Typ av övning: historiska källor

Gruppstorlek: enskilt, liten grupp eller helklass

Tid: 40 minuter eller mer

Förmågor som tränas: referenskunskaper, begreppsanvändning

Koppling till centralt innehåll och kunskapskrav: se tabell på s. 15

Lärarinstruktion 
Övningen är konstruerad för att eleven ska träna såväl de källkritiska begreppen som den källkritiska 

förmågan.  

Dela in eleverna i mindre grupper eller jobba i helklass. Har eleverna jobbat med källor tidigare kan 

övningen även göras enskilt. 

Övningen innehåller en historisk källa. För att kunna bearbeta denna behöver eleverna läsa texten 

på s. 16–21 i läroboken innan de läser instruktionerna till den här övningen. Eleverna ska därefter 

lösa uppgifterna, som är kopplade till källan i övningen. 

Bearbeta även övningen i helklass.
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3. Historiska källor

Stockholms blodbad var en process som följde på ett långdraget inbördeskrig där den danske 
kungen Kristian II tog makten över Sverige. Kristian tog hjälp av kyrkan för att döma och avrätta  
de ledande motståndarna. Totalt avrättades närmare 100 personer i Stockholm under två dagar  
i oktober 1520. 

Berättelsen om Stockholms blodbad var en viktig del i det uppror som ledde till att Gustav Vasa  
blev kung av Sverige. Antalet samtida källor som berättar vad som verkligen hände är väldigt få.  
Här är ett exempel på en källa som berättar om Stockholms blodbad. 

Stockholms blodbad, utgiven 1868. I texten beskrivs  

Kristian II som både ”blodtörstig” och ”tyrann”. 

Besvara frågorna med hjälp av det du vet om källan. Motivera ditt svar med hjälp av texten  
på s. 16–21 i läroboken.   

1. Vilken sorts källa är det? 

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________
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Ställ frågor till källan:

a. Är källan äkta?

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

b. Hur nära händelserna i tid är källan nedskriven?

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

 

c. Har den varit beroende av andra källor i sin beskrivning?

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

 

d. Har källan någon tendens? 

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

 

2. Är källan trovärdig om du vill veta hur Stockholms blodbad gick till? Motivera ditt svar med hjälp 
av texten på s. 16–21 i läroboken och dina svar på uppgift 1 a–d.

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________
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4. Historiska epoker

Kapitel i Fundament Historia 7: Vad är egentligen historia?

Typ av övning: tidslinje

Gruppstorlek: enskilt eller i par

Tid: 40 minuter eller mer 

Förmågor som tränas: referenskunskaper, begreppsanvändning

Koppling till centralt innehåll och kunskapskrav: se tabell på s. 15

Lärarinstruktion 
I övningen ska eleven träna sig i historisk kronologi genom att placera ut en rad epoker på en tids

linje. Med hjälp av läroboken tränar eleven på både sökläsning och på historiska fakta, i form av  

historisk kronologi och årtal. Dessutom tränar eleven på att använda de specifika begrepp som är 

kopplade till historiska epoker. 
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4. Historiska epoker

I boken beskrivs åtta olika historiska epoker. Nu är det din tur att försöka använda dessa för att 
orientera dig i den historiska tiden. 

Epokerna är:  

u Förhistorien u Forntiden u Antiken u Medeltiden

u Den nya tiden u Det långa 1800talet u Det korta 1900talet u Samtidshistoria

1. Placera händelserna på tidslinjen. 

2. Skriv ned de ungefärliga årtal som varje epok omfattar. 

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

3. Beskriv varje epok kortfattat. 

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

100 000 f.v.t.                         3200 f.v.t.                   0                         1500 e.v.t.                 2000 e.v.t.

200 000 f.v.t.                                      10 000 f.v.t.                 800 f.v.t.          500 e.v.t.                 1800 e.v.t.

u

u u

uu

u

u u

u u

7

21

85 6

43
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Historiska källor och begrepp

1. Välj rätt alternativ

Vad studerar en historiker i första hand?
  Människors lämningar. 
  Det som människor skrivit ned och berättat. 
  När historisk tid börjar. 

Vad studerar en arkeolog i första hand? 
  Människors lämningar. 
  Det som människor skrivit ned och berättat. 
  När historisk tid börjar. 

Varför är det svårare att undersöka historia ju längre bak i tiden vi kommer? 
  Källorna är oftare falska. 
  Dåtidens historiker visste inte så mycket om sin egen tid. 
  Det finns färre källor. 

Varför skulle moderna historiker inte tycka att Herodotos var trovärdig? 
  För att Herodotos använde fel sorters källor. 
  För att den tidens historiker skrev historia på ett helt annat sätt än idag. 
  För att dagens historiker inte vet om han har funnits. 

Vad är en kvarleva?
  Historiska lämningar som är ledtrådar till historien. 
  En text. 
  Det som människor skrivit ned och berättat. 

Vad är en berättande källa?
  Historiska lämningar som är ledtrådar till historien. 
  Det som människor skrivit ned och berättat. 
  När historisk tid börjar. 

Vad är en förstahandskälla?
  En ursprunglig källa som inte är beroende av någon annan källa. 
  En källa som är beroende av andra källor. 
  När historisk tid börjar. 

Vad är en andrahandskälla?
  En ursprunglig källa som inte är beroende av någon annan källa. 
  När historisk tid börjar. 
  En källa som är beroende av andra källor. 

Vilken förklaring passar bäst ihop med det källkritiska begreppet ”äkthet”?
  Källan är för gammal. 
  Källan är riktig och inte någon förfalskning eller efterkonstruktion. 
  Källan har uppstått på egen hand och utan påverkan. 

Vilken förklaring passar bäst ihop med det källkritiska begreppet ”tid”?
  Källan är riktig och inte någon förfalskning eller efterkonstruktion. 
  Ju närmre händelsen som beskrivs, desto bättre källa. 
  När historisk tid börjar. 
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Vilken förklaring passar bäst ihop med det källkritiska begreppet ”beroende”?
  En självständig källa som inte har påverkats av någon annan. 
  Det som människor skrivit ned och berättat. 
  Källan tar tydlig ställning för något. 

  Vilken förklaring passar bäst ihop med det källkritiska begreppet ”tendens”?
  Källan tar tydlig ställning för något. 
  Det här gör att vi kan lita på en källa. 
  När historisk tid börjar. 

Vilken förklaring passar bäst ihop med det historiska begreppet ”kontinuitet”?
  Något som förändras över tid. 
  Det som människor skrivit ned. 
  Något som är oförändrat över tid. 

Vilken förklaring passar bäst ihop med det historiska begreppet ”kronologi”?
  Något som förändras över tid. 
  Ord som förklarar tidsordning.  
  Varför någonting händer. 

Vilken förklaring passar bäst ihop med det historiska begreppet ”orsak”?
  Ord som förklarar tidsordning.  
  Varför någonting händer. 
  Vad som hände på grund av någonting. 

Vilken förklaring passar bäst ihop med det historiska begreppet ”konsekvens”?
  Varför någonting händer. 
  Vad som hände på grund av någonting. 
  Något som är oförändrat över tid. 

Vilken förklaring passar bäst ihop med det historiska begreppet ”identitet”?
  Begrepp som förklarar vem eller vilka vi är.  
  Vad som hände på grund av någonting. 
  Det vi använder för att hämta information om historien.  

Vilken förklaring passar bäst ihop med det historiska begreppet ”förklaring”?
  Begrepp som förklarar förklarar vem eller vilka vi är.  
  När vi beskriver vem som skrivit ned historien.  
  När vi berättar om till exempel orsaker eller konsekvenser.  

Vilken förklaring passar bäst ihop med det historiska begreppet ”källa”?
  När vi berättar om till exempel orsaker eller konsekvenser.  
  Det vi använder för att hämta information om historien.  
  Olika människor som skrivit om historia. 
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2. Placera in epokerna på tidslinjen genom att skriva rätt siffra i rätt ruta. 

u Antiken u Den nya tiden u Det korta 1900talet u Det långa 1800talet

u Forntid u Förhistoria u Medeltiden u Samtidshistoria 

3. Varför kan det ibland vara problem med att dela in historien i epoker?  

Motivera ditt svar.

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

u u uu u u u u
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