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Förmågor i fokus: 
Genom undervisningen i historia ska eleverna 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. 
 
Det centrala innehållet: 
Undervisningen i historia ska under höstterminen bland annat behandla följande delar: 
 
Imperialism och världskrig, cirka 1800—1950 

• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism. 
• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av 

världen. 
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och 

folkmord. Förintelsen och Gulag. 
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors 

upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur 
och motstånd mot detta. 

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid 
• Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen. 
• FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU). 
• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa. 
• Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar 

övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. 
 
Hur historia används och historiska begrepp 

• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, 
språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. 

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom 
familjen, föreningslivet, organisationer och företag. 

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

 
 



 

 

Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A 
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.  
 

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.  
 

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.  
 

Eleven för enkla och till viss del 
underbyggda resonemang om 
orsaker till och konsekvenser av 
Förintelsen och andra folkmord. 

Eleven för utvecklade och relativt 
väl underbyggda resonemang om 
orsaker till och konsekvenser av 
Förintelsen och andra folkmord. 

Eleven för välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang om 
orsaker till och konsekvenser av 
Förintelsen och andra folkmord. 

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. 

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. 
 
 

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 i 
huvudsak fungerande sätt. 

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. 

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. 

 


