
 

Till läraren 
 

Enligt Lgr 22 och kursplanen i historia ska eleverna ha kunskaper om Nordens 

kulturmöten med andra delar av världen genom vikingars resor och medeltidens 

handelssystem, cirka 800-1500. 

   De ska även ha kunskaper om statsbildning och kristendomens etablerande i 

Norden samt konsekvenser av dessa förändringar, samt likheter och skillnader i 

levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under tidsperioden. 

   Vidare ska de ha kunskaper om maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, 

cirka 1500–1800. Kampen om den politiska makten i Norden. Reformationen och 

framväxten av en stark kungamakt i Sverige. Uppror och motstånd mot kunga-

makten. Vidare ska eleverna ha kunskaper om det svenska Östersjöväldet.  

Orsaker till dess uppkomst och upplösning samt konsekvenser för människor 

runt Östersjön. Likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper i 

ståndssamhället. 

   De ska även ha kunskaper om folkökning, ändrade maktförhållanden och  

emigration, cirka 1800–1900. Nya maktförhållanden i Sverige och mellan länder i 

Norden. Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om 

den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, 

kvinnors och mäns levnadsvillkor, samt olika orsaker till och konsekvenser av 

emigrationen från Sverige.   

   Eleverna ska även studera de olika tidsperiodernas historiska källor,  

hur historiebruk kopplas till tidsperioderna, som till exempel historiska händelser 

och aktörer. 

 

Med bakgrund av dessa intentioner i kursplanen, har vi tagit fram vårt nya  

läromedel i historia - Enkel Historia. 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 märks rubriker som Vad är historia?, Stenåldern, 

Bronsåldern, Järnåldern, Vikingatiden, Medeltiden, Nya tiden, Vasatiden,  

Stormaktstiden, Frihetstiden, Gustavianska tiden, samt 1800-talet. 

   I alla kapitel varvas faktatexter med arbetsblad, som tränar eleverna att söka 

och jämföra fakta, att hitta sammanhang, värdera och analysera. Enkel Historia 

är rikligt kompletterad med både tidslinjer, fotografier och illustrationer i färg. 
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