ENKEL Historia 7 - 9 ~ del 1
Till läraren
Enligt Lgr 22 och kursplanen i historia för årskurs 7 - 9 ska eleverna behandla
följande centrala innehåll.
Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen
Eleverna ska ha kunskaper om framväxten av högkulturer i olika delar av världen,
till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Antiken, dess utmärkande drag som
epok och dess betydelse för vår egen tid.
Eleverna ska ha kunskaper om Europeisk kolonisation och slavhandel.
Konsekvenser av detta för människor och kulturer samt för det ökade globala
handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
Eleverna ska även ha kunskaper om industrialiseringen i Europa och Sverige.
Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor
och miljö.
Vidare ska eleverna ha kunskaper om revolutioner och framväxten av nya idéer,
samhällsklasser och politiska ideologier.
Eleverna ska även kunna tolka historiska källor från de olika tidsperioderna
och granska utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån
historiska frågor. Analys av historiebruk kopplat till de olika tidsperioderna.
Med bakgrund av dessa intentioner i kursplanen, har vi tagit fram vårt nya
läromedel i historia - Enkel Historia 7 - 9 ~ del 1. I läromedlet presenteras enkla
och tydliga texter i historia som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22.
Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning,
specialundervisning eller med nyanlända elever.
I läromedlet Enkel Historia 7 - 9 ~ del 1 märks rubriker som
Samlare, jägare och bönder, Mesopotamien, Det gamla Egypten,
Kina - mittens rike, Antikens Grekland, Det romerska riket, Det arabiska riket,
Renässansen, Europa upptäcker världen, Indianriken i Amerika, Upplysningen,
Den amerikanska revolutionen, Franska revolutionen, Den industriella revolutionen
samt Sverige blir ett industriland.
I alla kapitel varvas faktatexter med arbetsblad, som tränar eleverna att söka
och jämföra fakta, att hitta sammanhang, värdera och analysera.
Enkel Historia 7 - 9 ~ del 1 är rikligt kompletterad med både tidslinjer,
fotografier och illustrationer i färg.
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