
Kursplan historia åk 5-6  
 
Årskurs 5  

Svensk medeltid  

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.  

Vad arkeologiska fynd kan berätta om kulturmöten och om likheter/skillnader i levnadsvillkor för 
barn, kvinnor och män.  

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.  

Nordens och Östersjörikets deltagande i ett globalt utbyte, t.ex. handelsvaror, språk och kultur.  

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige.  

Historiska källor (t.ex. brev) och vad dessa kan berätta om levnadsvillkor för barn, kvinnor, män.  

 

Årskurs 6  

Vasatidens och stormaktstidens Sverige  

Den svenska statens framväxt och organisation.  

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och 
grupper runt Östersjön.  

Historiska personer och händelser som drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna.   

Frihetstiden, Gustav III 

  



Kursplan Historia åk 7 - 9 
Åk 7 

Industrialisering, samhällsomvandling i Europa och Sverige: jordbrukets omvandling och den tidiga 
industriella revolutionen. 

Amerikanska revolutionen. 

Migration inom och mellan länder. 

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina 
egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och 
kampen mot slaveri. 

Historiska begrepp: Vad begreppet kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet 
betyder och hur de används i historiska sammanhang. Några historiska epokbegrepp, till exempel 
antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget. 

Åk 8 

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt 
konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa 
och några andra delar av världen.  

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism. 

Framväxten av nya samhällsklasser och politiska ideologier, bildandet av politiska partier, nya 
folkrörelser och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen 
på kön, jämställdhet och sexualitet. 

Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande 
förändringar i människors levnadsvillkor. 

Historiebruk: Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar 
deras villkor och värderingar. Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia 
speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. Exempel på hur 1800 - 1900-talet kan 
avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. 

Åk 9 

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen. 

Ryska revolutionen. Gulag.  

Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen. 

Demokratisering och parlamentarism i Sverige. 

Sverige under mellankrigstiden och andra världskriget. 

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. 

Historiebruk: Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar 
deras villkor och värderingar. 



Kursplan Historia 1b åk 10 - 11 

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika 
tolkningar och perspektiv. 

2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på 
framtiden. 

3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och 
dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera 
resultatet med varierande uttrycksformer. 

5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och 
under olika tidsperioder. 

Kursen historia 1b omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll (Kursplan Historia 1b åk 10-11) 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

• Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, 
antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. 
Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förut-
sättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige 
under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur. 

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt 
viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 
resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat 
resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika 
historiska förklaringar till dem. 

• Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska 
förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel 
befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, 
på makt och på könsmönster. 

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar 
eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv 
utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. 

• Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, 
utifrån källkritiska kriterier och metoder. 

• Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av 
historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, 
och som medel för påverkan i aktuella konflikter. 



Kursplan Historia 2a åk 12  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

• Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, 
grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika 
historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde, moderna mediers framväxt 
samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. 

• Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska 
frågeställningar. 

• Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial 
och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. 

• Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika 
genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. 
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