
 

Till läraren 
 

Enligt Lgr 22 och kursplanen i historia för årskurs 7 - 9 ska eleverna behandla  

följande centrala innehåll. 
 

Imperialism och världskrig, cirka 1850 - 1950 

Eleverna ska ha kunskaper om europeisk nationalism, imperialism och framväxten 

av olika former av demokrati och diktatur. De båda världskrigen, deras orsaker 

och konsekvenser. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. 

Människors motstånd mot förtryck. Tolkning av historiska källor från tidsperioden 

och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans  

utifrån historiska frågor. Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden. 
 

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid 

Eleverna ska ha kunskaper om demokratisering i Sverige och framväxten av  

välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel 

kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.  

Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.  

Kalla krigets konflikter samt nya maktförhållanden och utmaningar i världen efter 

det kalla krigets slut. Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa  

historiska linjer kring levnadsvillkor, migration och makt.  

Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska 

kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.  

Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden. 

 
    

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

läromedel i historia - Enkel Historia 7 - 9 ~ del 2. 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 2 märks rubriker som  

Demokrati i Sverige, USA - en ny stormakt, Nationalismen, Imperialismen,  

Första världskriget, Revolution i Ryssland, Mellankrigstiden, Andra världskriget, 

Efterkrigstiden, Det kalla kriget, Kolonierna gör sig fria, Globaliseringen, samt 

Sverige under 1900-talet. 

   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 2 är rikligt kompletterad med både tidslinjer,  

kartor, fotografier och illustrationer i färg. 
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