
Boken om Sveriges historia 
Enligt Lgr 22 och kursplanen i historia  

ska eleverna ha kunskaper om händelser,  

aktörer och förändringsprocesser under olika 

tidsperioder samt om historiska begrepp och 

långa historiska linjer, samt kunna tolka  

historiska källor och kritiskt granska och  

värdera dessa. 

   Den nya kursplanen betonar att undervis-

ningen i historia ska behandla levnadsvillkor 

under olika tidsperioder. Undervisningen ska 

även utveckla elevernas historiemedvetande, 

ge god referensram, samt studera historie-

bruk kopplat till olika tidsepoker. 

   När vi tagit fram våra nya läromedel i historia, 

har vi tagit fasta på dessa intentioner i  

kursplanen. Vi kan nu presentera helt nya 

grundböcker och arbetsböcker, som behandlar 

Sveriges historia under 10 000 år.  

   De kunskapskravsrelaterade texterna i de  

tre grundböckerna är rikligt kompletterade  

med både fotografier och illustrationer i färg. 

   Boken om Sveriges historia lär eleverna 

att tolka tidsperioder, händelser och historiska 

gestalter. De får ta del av ett flertal olika  

historiska källor och de ges även möjligheter 

till att jämföra förutsättningar i olika  

tidsperioder med nutida förhållanden.  

   Vi låter eleverna följa hur kvinnors, mäns 

och inte minst hur barns levnadsvillkor har 

förändrats genom tiderna. Flera avsnitt i 

böckerna ägnas särskilt åt kvinnliga personer 

som har gått till historien.  

   Dessutom finns här flera avsnitt i böckernas 

olika arbetsområden, som jämför den  

historiska utvecklingen i Sverige, med de  

historiska skeenden som tar plats ute i 

Europa och även i den övriga världen. 

   Innehållet i Boken om Sveriges historia, 

som består av både grundböcker och arbets-

böcker, överensstämmer med kursplanen 

och det centrala innehållet i historia. 

Boken om Sveriges historia  - Forntid Medeltid 

Boken om Sveriges historia  - Vasatid Stormaktstid 

Boken om Sveriges historia  - Frihetstid 

 Gustaviansk tid  1800-tal 



Boken om Sveriges  

historia  - Forntid  

Medeltid 
 

Den första delen  

börjar med istiden.  

Eleverna får ta del av  

hur Norden befolkas,  

samt de utmärkande  

dragen för stenåldern, 

bronsåldern och  

järnåldern.  

   Vidare behandlas  

bl. a. att leva under vikingatiden, vikinga-

färder, fornskandinavisk tro, kristendomens 

införande, medeltidens handelssystem,  

de nordiska staternas grundade,  

införandet av ståndssamhället och  

uppförandet av kyrkor, kloster, borgar  

och städer. 

   Begrepp och gestalter som eleverna  

får träffa på är bl. a. flinta och bärnsten,  

offergåvor, hällristningar, skeppssättning, 

gravfynd, runskrift, Birka och Uppåkra,  

vikingaskatter, Ansgar, Olof Skötkonung, 

Ingegerd Olofsdotter, Birger jarl, Magnus 

Ladulås, Nyköpings gästabud, riddarborgar, 

heraldik, tornering, Magnus Eriksson,  

den Heliga Birgitta, digerdöden, Hansan, 

drottning Margareta, Kalmarunionen,  

Filippa av England, Erik av Pommern,  

Engelbrektupproret och Bockstensmannen. 

   Dessutom finns här flera avsnitt som  

behandlar den vanliga människans liv  

och förutsättningar. 

 
INNEHÅLL 

Grundboken och arbetsbokens arbetsområde 

 

1 Vad är historia? 

2 Istiden 

3 Forntiden 

4 Vikingatiden 

5 Medeltiden 

Författare: Göran Tengnäs, 

Lovisa Tengnäs 

Illustratör: Per-Anders Nilsson,  

Göran Tengnäs 

 

GRUNDBOK ~ 108 sidor i färg    

format 21x22,5 cm 

Art nr 475…………………..…..….94 kr 

 

ARBETSBOK ~ 54 sidor   format A4 

Art nr 476…………………..…..….45 kr 



Boken om Sveriges  

historia  - Vasatid  

Stormaktstid 
 

I vår andra del tar  

vi upp hur Kalmar- 

unionen upplöstes,  

Gustav Vasa blir kung  

i Sverige, reformationen, 

några av de europeiska 

upptäcktsresorna,  

vetenskapliga upptäckter 

och uppfinningar,  

Sveriges stormaktstid  

och det svenska Östersjöriket, migration  

till och från Sverige, järnexport och handel. 

   Begrepp och gestalter som eleverna  

får träffa på är bl. a. Kristina Gyllenstierna, 

Sten Sture den äldre och den yngre,  

Stockholms blodbad, Kristian II, Olaus Petri, 

Martin Luther, Columbus, renässansen,  

Gutenberg, Västerås riksdag, Gustav  

Vasa och hans söner och döttrar, Kepler, 

Kopernikus, Galilei och Newton, Gustav II 

Adolf, Vasaskeppet, trettioåriga kriget,  

soldatliv, gruvdrift och järnbruk, Kristina, 

Nya Sverige, Karl X Gustaf, Karl XI,  

Karl XII, karoliner, snapphanar, häxprocesser, 

vidskepelser, postverkets införande, samerna, 

Elisabeth I, Shakespeare, Kung Sol,  

Rembrandt, Vermeer och Peter den store, .  

   Dessutom finns här flera avsnitt som  

behandlar den vanliga människans liv  

och förutsättningar. 

 

 

INNEHÅLL 

Grundboken och arbetsbokens arbetsområde 

 

1 Den nya tiden 

2 Unionstiden 

3 Vasatiden 

4 Stormaktstiden 

Författare: Göran Tengnäs, 

Lovisa Tengnäs 

Illustratör: Per-Anders Nilsson,  

Göran Tengnäs 

 

GRUNDBOK ~ 108 sidor i färg    

format 21x22,5 cm 

Art nr 477…………………..…..….94 kr 

 

ARBETSBOK ~ 54 sidor   format A4 

Art nr 478…………………..…..….45 kr 



Boken om Sveriges  

historia  - Frihetstid  

Gustaviansk tid  1800-tal 
 

I vår tredje och sista  

del tar vi upp jordbrukets 

omvandling, globalt  

utbyte som resor till  

Asien, framväxten av  

parlamentarism och  

partiväsende,  

vetenskap och teknik,  

upplysningstidens tankar 

och revolutionerna, den stora  

folkökningen och dess konsekvenser.  

   Begrepp och gestalter som eleverna  

får träffa på är bl. a. Ostindiska kompaniet, 

skiftesreformerna, frihetstiden, mössor  

och hattar, Arvid Horn, Carl von Linné,  

Eva Ekeblad, Cajsa Warg, Christoffer  

Polhem, Jonas Alströmer, Anders Celsius, 

Lovisa Ulrika, Adolf Fredrik, Gustav III,  

den svenska akademin, Carl Michael  

Bellman, Anna-Maria Lenngren, Jean  

Baptiste Bernadotte, unionen med Norge, 

folkskolan, folkrörelser och rösträtten, 

industrialiseringen, kvinnor och barn i  

fabrikerna, vaccinering, Göta kanal,  

liberalismen, Aftonbladet, järnvägsbygge, 

sågverk och träpatroner, samernas  

historia, Alfred Nobel och dynamiten,  

elektriciteten och glödlampan, samt  

utvandringen till Amerika.  

   Dessutom finns här flera avsnitt som  

behandlar den vanliga människans liv  

och förutsättningar. 

 

 

INNEHÅLL 

Grundboken och arbetsbokens arbetsområde 
 

1 Förändringarnas tid 

2 Frihetstiden 

3 Gustavianska tiden 

4 1800-talet 

Författare: Göran Tengnäs, 

Lovisa Tengnäs 

Illustratör: Per-Anders Nilsson,  

Göran Tengnäs 

 

GRUNDBOK ~ 108 sidor i färg    

format 21x22,5 cm 

Art nr 479…………………..…..….94 kr 

 

ARBETSBOK ~ 54 sidor   format A4 

Art nr 480…………………..…..….45 kr 



METOD Eleverna tilldelas en rubricering 

av tidsperiodens olika begrepp 

och skeenden enligt det centrala 

innehållet i historia. 

En tidslinje inleder varje kapitel, som i  

kronologisk ordning visar gestalter 

och skeenden under tidsperioden. 

Varje kapitel i Boken om Sveriges 

historia börjar med en överskådlig 

beskrivning av den tidsperiod som 

eleverna just ska till att börja studera. 

Varje kapitel i Boken om Sveriges 

historia börjar med en överskådlig 

beskrivning av den tidsperiod som 

eleverna just ska till att börja studera. 

Eleverna tilldelas en rubricering 

av tidsperiodens olika begrepp 

och skeenden enligt det centrala 

innehållet i historia. 

En tidslinje inleder varje kapitel, som i  

kronologisk ordning visar gestalter 

och skeenden under tidsperioden. 

En informativ faktatext redogör 

för vilka historiska källor som är 

aktuella under tidsperioden. 

En informativ faktatext redogör 

för vilka historiska källor som är 

aktuella under tidsperioden. 



I Boken om Sveriges historia finns 

det gott om barnnära illustrationer, 

som ger stöd åt elevernas inlärning. 

METOD 

Fotografier, samt tidstypiska interiörer 

och målningar, ger bra bildstöd och    

förstärker elevernas inlärning. 

Längst bak i Boken om Sveriges historia finns alla 

tidslinjer samlade, vilket möjliggör att eleverna kan 

göra jämförelser mellan de olika tidsperioderna. 



Siduppslag med blåfärgad bakgrund gör 

jämförelser med aktuell tidsperiod utanför 

Sveriges gränser. Det kan dels vara     

historiska skeenden ute i Europa,       

men även från andra delar av världen. 

I Boken om Sveriges historia      

presenteras flera kvinnliga gestalter 

som har gått till historien.  

Siduppslag med beigefärgad     

bakgrund ägnas helt åt spännande 

historiska kvinnoporträtt. 

METOD 



Arbetsbokens uppgifter   

har tydlig sidhänvisning    

till motsvarande avsnitt i 

grundboken. 

Arbetsboken till Boken om 

Sveriges historia har rubriker 

som överensstämmer med 

grundboken.  

METOD 


