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Ämnets syfte och roll i utbildningen
Historia är en viktig del i all kunskap. Såväl i ett längre perspektiv som i ett nutidsperspektiv har
all mänsklig verksamhet och all kunskapsbildning en historisk dimension. Ämnet historia utvecklar
kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som led i ett historiskt
skeende. Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt
betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur.

Ämnet skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension och
ge möjlighet att leva sig in i gångna tider och de förutsättningar som funnits för män, kvinnor och
barn i olika kulturer och samhällsklasser. Detta skall utveckla förståelse av nutiden och vara en
grund för att anlägga perspektiv på framtiden. Utbildningen i historia bidrar till att utveckla såväl
ett interkulturellt perspektiv som en kulturell identitet utifrån det kulturarv som överförs från
generation till generation.

Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven

– förvärvar ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden
och skapar en beredskap inför framtiden,

– utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband och att dessa
kan uppfattas, förklaras och tolkas ur olika perspektiv,

– tillägnar sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet, även så som det utvecklats i olika
nationella minoritetsgrupper, samt utvecklar insikt om den identitet som detta ger,

– utvecklar förmåga att urskilja historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser,

– tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska gestalter, händelser och epoker,

– utvecklar sin förmåga att använda historien som verktyg för förståelse av andra ämnen,

– blir medveten om att historiskt givna samhälls- och kulturformer är tidsbundna och att varje tids
människor skall bedömas utifrån sin tids villkor,

– förvärvar förmåga att bedöma olika texter, medier och andra källor som tolkar och belyser
historiska förlopp.

Ämnets karaktär och uppbyggnad
Skolämnet historia omfattar inslag av såväl politisk som ekonomisk och social historia samt
kulturhistoria. Ämnet utgår från det som format den personliga och kollektiva historiska
identiteten. Väsentliga delar i ämnet är därför den svenska och nordiska, inklusive den samiska,
samt den europeiska kulturen.
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I historieämnet är tiden och historiemedvetandet överordnade begrepp. Genom kunskaper om
huvuddragen i den historiska utvecklingen tillförs bilden av omvärlden en tidsdimension.
Kontinuitet och förändring är viktiga i detta sammanhang. Den historiska kartans utseende under
olika tider ger medvetenhet om ständigt pågående processer i ett historiskt perspektiv. Historia är
ett sätt att se tillvaron i perspektivet då-nu-sedan, och därmed också ett verktyg för förståelse av
andra ämnen och områden.

Historien har präglats av insatser och skeenden, konflikter och spänningar som påverkat
utvecklingen i olika avseenden. I ämnet ryms en mångfasetterad bild av skeenden och händelser. I
den bilden ingår de sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella framstegen, men också konflikter,
spänningar och maktförskjutningar inom och mellan länder. Detta gäller inte minst historiens
mörka och destruktiva sidor i form av etniska, religiösa och politiska förföljelser. Vår tids historia
med framsteg och fredssträvanden men också folkmord, såsom Förintelsen, revolutioner och krig
hör till det som alla elever skall ha kunskaper om.

Historia skapas varje dag i små och stora sammanhang. Eleverna har själva med sin familj, sin
släkt, sin hembygd och sitt land en historia. Kunskaper om denna ger förståelse för människor och
deras livsvillkor under skilda epoker och därmed referensramar för förståelse av skeenden i nuet
och förväntningar inför framtiden. Genom att studera historia och knyta ihop generationers
erfarenheter kan en djupare kulturell identitet utvecklas. I en gemensam referensram ingår
kunskaper om den egna historien, hembygdens historia och grunderna i den svenska och nordiska
historien. Betydelsefulla epoker, händelser och personer sätts in i sitt historiska sammanhang och
relateras till människors liv och vardag. Ämnet belyser hur villkoren för kvinnor, män och barn –
liksom för olika samhällsklasser och etniska grupper – har påverkats i historiska skeenden.

Ett interkulturellt perspektiv i historieämnet kan belysa likheter och skillnader mellan olika
kulturer och utveckla förståelse för kulturell mångfald. Insikter i olika länders historiska bakgrund
och utveckling ger vid jämförelser med den egna kulturkretsen kunskap om och förståelse för vad
som förenar och vad som skiljer. Detta gäller även studier av det mångkulturella inom landet och
situationen för de nationella minoriteter som finns i Sverige.

Mängden av historiska fakta är näst intill oändlig och ämnet kräver därför ett genomtänkt urval. De
företeelser som eleverna möter i skolan, närmiljön och samhället ges en historisk bakgrund och
sätts in i ett övergripande sammanhang. Historieämnet har ett ansvar för att eleverna ges tillfälle att
arbeta med historiskt material men också för att de orienterar sig i dagens informationskällor.
Bedömning och värdering av källors tillförlitlighet är ett viktigt inslag.

Varje tid betraktar företeelser i ljuset av den egna tidens erfarenheter, framtidsutsikter och
förhållanden. Genom att bli medveten om vad som påverkat utvecklingen under skilda tidsepoker
och om sambanden mellan olika faktorer utvecklas en beredskap inför framtiden. Förskjutningar i
perspektiven sker ständigt och ämnet speglar dessa förskjutningar. Detta innebär att centrala
samhällsfrågor som miljö och migration behandlas i ämnet historia. Därmed blir aktuella händelser
insatta i ett historiskt sammanhang.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
Eleven skall 
– känna till hembygdens historia och hur denna har format kulturen,

– känna till grunddragen i valda delar av den svenska och nordiska historien samt kunna jämföra
med några andra länder,

– kunna berätta om och jämföra hur män, kvinnor och barn levt och tänkt i några skilda miljöer
och tider i Sverige och på några andra platser i världen.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall 
– kunna redogöra för viktiga händelser och känna till gestalter, idéer och förändringar i den
historiska utvecklingen i Sverige, Norden och Europa samt kunna jämföra med andra länder,

– känna till utvecklingen i några ledande världsmakter under olika tidsepoker,



– ha insikt i hur stora samhälleliga omvälvningar har förändrat människors livsvillkor,

– kunna identifiera och reflektera kring några olika historiska händelser och skeenden med
betydelse för vår egen tid,

– vara medveten om och kunna ge exempel på att historiska händelser och förhållanden kan
betraktas på olika sätt,

– kunna reflektera över hur information och propaganda har använts förr och används i dag som ett
medel för påverkan.

Bedömning i ämnet historia
Bedömningens inriktning
En grund för bedömningen i ämnet historia är elevens kunskap om de historiska förloppen och
förmåga att diskutera deras orsakssammanhang och komplexitet som en utgångspunkt för förståelse
av nutiden.

En annan bedömningsgrund är elevens förmåga att utifrån beskrivningar av historiska skeenden
och förlopp reflektera över likheter och olikheter samt kontinuitet och förändring mellan skilda
epoker. Elevens förmåga att observera samband i förfluten tid mellan samhällsförändringar och
människors livsvillkor är också en bedömningsgrund. Vidare skall elevens förmåga att granska och
värdera olika framställningar av historiska händelser och förlopp ingå i bedömningen.

Elevens förmåga att själv studera något historiskt material och förmåga att analysera och bedöma
detta skall vägas in i bedömningen.

Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven gör bedömningar om vad som kan ses som betydelsefulla historiska skeenden i några olika
kulturer, placerar dem i tiden och beskriver några framträdande drag.
Eleven visar genom relevanta exempel hur historiska skeenden påverkat nutida politiska,
ekonomiska och sociala förhållanden.
Eleven beskriver och reflekterar över likheter och olikheter mellan olika människors och gruppers
livsvillkor idag och förhållanden för tidigare släktled. 
Eleven ger exempel på hur olika kulturer har påverkat varandra i historisk tid, liksom hur sådan
påverkan fortfarande sker.
Eleven reflekterar över historiska beskrivningar vad gäller deras ursprung och syfte samt relaterar
dem till alternativa beskrivningar.
Eleven gör egna studier som bygger på historiskt källmaterial samt sammanställer resultaten, drar
slutsatser och presenterar arbetet.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven ger med ett urval av händelser en helhetsbild av ett betydelsefullt historiskt skeende.
Eleven bedömer och värderar historiska källor samt argumenterar för sina ställningstaganden. 
Eleven diskuterar och förklarar utifrån olika historiska perspektiv viktiga händelser i nutiden.
Eleven utvecklar genom studier utifrån historiska begrepp egen ny kunskap och använder denna i
det egna arbetet.
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