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Intensivutbildning i svenska för nyanlända 

skolelever  
Det material som du nu har framför dig är en av tretton så kallade 

ämnesplaneringar. I ämnesplaneringarna är det centrala innehållet och 

kunskapskraven i kursplanerna (Lgr 11) sorterat, organiserat och bearbetat i form 

av en tvåårig grundplan för olika skolämnen på introduktionsprogrammet 

språkintroduktion. De är resultatet av ett nära och intensivt samarbete mellan 

forskare, skolledare och yrkesverksamma lärare under fyra år i projektet 

Intensivsvenska. I detta introduktionskapitel beskrivs dels projektets grundtankar, 

dels hur ämnesplaneringarna kan läsas och användas.   

Intensivsvenska, eller med det fullständiga namnet, Intensivutbildning i svenska 

för nyanlända skolelever, är ett samverkansprojekt som pågått 2016–2020.1 

Projektets vetenskapliga hemvist är Institutionen för svenska och flerspråkighet 

vid Stockholms universitet. Projektet ingår i Wallenbergstiftelsernas satsning 

Utbildning för ökad integration och det är Marianne och Marcus Wallenbergs 

stiftelse som har varit huvudfinansiär med Stockholms universitet och 

Institutionen för svenska och flerspråkighet som medfinansiärer. Projektets 

huvudman är Svenska Akademien. För utförligare information om projektet i sin 

helhet, se www.intensivsvenska.se. 

De övergripande målen som har styrt arbetet i projektet är  

1. hållbar utveckling av utbildning och undervisning och 

2. långsiktig förbättring av skol- och undervisningspraktiken genom 

implementering av gemensamt framarbetade arbetssätt och strukturer. 

 

Målgruppen för arbetet har i första hand varit nyanlända elever i gymnasieåldern; 

en elevgrupp som arbetar mot att uppnå gymnasiebehörighet. Dessa elever har 

mest bråttom och på dem är kraven som störst, språkligt och kognitivt. De ska på 

kort tid lära sig svenska från grunden och erövra en språklig kompetens som är 

funktionell i skolsammanhang – ett specialiserat, skriftspråksbaserat och abstrakt 

språk för lärande i olika ämnen (t.ex. Hakuta, Butler & Witt 2000, Schleppegrell 

                                                        

1 Projektledningen har utgjorts av Maria Lim Falk (projektledare), Helena Bani-Shoraka (bitr. 
projektledare) och Tomas Riad. Därtill har projektgruppen inkluderat följande personer: Ann 
Boglind, Evelina Bång, Julia Forsberg, Carmen Galian Barrueco, Olle Josephson, Monica Karlsson, 
Margareta Majchrowska, Johanna Prytz, Débora Rottenberg, Ghazaleh Vafaeian, Gustav Westberg 
och Torbjörn Westerlund. Alla har bidragit i arbetet med ämnesplaneringarna – ett arbete som bland 
annat har omfattat analyser av styrdokument, konkretiseringar av mål, delmål och innehåll i 
samarbete med lärare, daglig dokumentation i klassrummen på projektskolorna för t.ex. uppföljning 
och utvärdering av ämnesplaneringarnas funktionalitet, fortlöpande arbete i ämneslärargrupper för 
fortsatt utveckling och revidering av ämnesplaneringarna och andra projektsatsningar. För mer 
information om projektskolorna, se fotnot 5. 

https://kaw.wallenberg.org/press/utbildningssatsningar-minskat-utanforskap#:~:text=Programmet%20%E2%80%9DUtbildning%20f%C3%B6r%20%C3%B6kad%20integration,kronor%20i%20samarbete%20med%20Kungl.
http://www.intensivsvenska.se/
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2004, Lindberg 2007, 2011, jfr Skolverket 2017). Sådana höga krav kräver en 

genomtänkt och konkret plan både för utbildningen i sin helhet, och för den 

innehållsliga och språkutvecklande undervisningen i de enskilda ämnena (jfr 

Skolinspektionen 2010, 2019).2 Det är en sådan plan som projektarbetet har 

riktats in mot.  

Att utvecklingsarbetet skulle omfatta hela den utbildning i det svenska 

utbildningssystemet som är avsedd för nyanlända elever i gymnasieåldern – 

introduktionsprogrammet språkintroduktion – har framstått som självklart.3 

Projektet har från början haft skolans uppdrag och dess måluppfyllelse för ögonen, 

och skolförbättring är en del av målet. Med detta mål är det nödvändigt att omfatta 

hela utbildningen. Arbetet har inbegripit dels uppläggning och organisering av 

utbildningen i sin helhet, dels planering och strukturering av undervisningen i 

olika skolämnen. Såväl det organisatoriska som pedagogiska utvecklingsarbetet 

har skett i direkt anslutning till undervisning och lärande i klassrummet. En viktig 

utgångspunkt har varit att beakta och synliggöra hela styrkedjan för att klargöra 

dess betydelse för enskilda skolors, rektorers och lärares förutsättningar för att 

bedriva sitt arbete (jfr Håkansson & Sundberg 2016 om förändringsteori, 

skolförbättring och strategier för en hållbar skolutveckling). Rektorer och lärare på 

olika skolor i olika kommuner har aktivt deltagit i utvecklingsarbetet, tillsammans 

med forskargruppen. Parallellt med detta har forskarna studerat och analyserat 

kommunernas och skolornas mottagnings- och kartläggningsrutiner, deras 

inplaceringsförfarande och gruppindelningsprinciper, liksom deras grunder för 

schemaläggning och annan planering av programmet. 

Intensivsvenskamodellen  

Med de ovan nämnda övergripande målen som bakgrund kan det konkreta 

projektmålet formuleras så här: Att arbeta fram en målorienterad, konkret och 

systematiskt upplagd grundmodell för språkintroduktion som ger förutsättningar 

för en likvärdig utbildning med hög kvalitet, ökad måluppfyllelse och bättre 

genomströmning.  

Vi har valt att använda oss av ordet modell, trots att det inom 

utbildningsvetenskaplig och pedagogisk forskning liksom i skolpraktikkontexten 

ofta verkar kunna associeras med färdiga koncept och enkla tips och trix. Det är 

därför viktigt att understryka att arbetet inom ramen för projektet Intensivsvenska 

utgår från att det inte finns några enkla och snabba lösningar på de stora 

                                                        

2 Skolinspektionen 2010 – om framgångsfaktorer för undervisning; Skolinspektionen 2019 – om 
utmaningar med att skapa förutsättningar för en undervisning av hög kvalitet i svenska som 
andraspråk. 
3 Alternativ hade varit att i utvecklingsarbetet enbart omfatta ett eller ett par ämnen eller 
ämnesdidaktiska perspektiv och/eller ha en tematisk inriktning som till exempel ’språkutvecklande 
arbetssätt’ eller ’att utveckla litteracitet på ett andraspråk’, etc. eller helt och hållet lägga fokus på 
ämnet svenska som andraspråk. 
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utmaningar som utbildning av nyanlända innebär. Envar som varit inblandad i 

sådan utbildning vet att det inte finns någon ”quick fix”. Det krävs samarbete och 

långsiktighet för att utveckla och etablera hållbara strategier, processer och 

arbetssätt.  

En annan grundtanke har varit att projektets arbete ska kunna få spridning efter 

de fyra arbetsåren. Vi har därför kontinuerligt uppmärksammat specifika och 

generella perspektiv på arbetet som sådant under hela processen. Å ena sidan har 

utvecklingsarbetet utgått från de faktiska utmaningar som lärare och rektorer på 

projektskolorna har upplevt och identifierat i mötet med den heterogena 

elevgruppen nyanlända i sina specifika skol- och klassrumspraktiker (se fotnot 5 

för mer information om projektskolorna). Å andra sidan har en betydelsefull 

aspekt av projektets processledningsroll varit att kontinuerligt lyfta blicken och 

växla perspektiv från det specifika till det generella.  

Intensivsvenskamodellen – stöttning för planering och 

genomförande av utbildning och undervisning  

Den grundmodell som projektarbetet har resulterat i kan beskrivas som ett system 

av planerad stöttning såväl för uppläggning och organisering av utbildningen i sin 

helhet som för planering och strukturering av undervisningen i olika skolämnen.4 

Intensivsvenskamodellen kan liknas vid en rejäl byggnadsställning runt skol- och 

klassrumspraktikerna, i vilka väsentliga funktioner har satts under lupp och 

analyserats för att sedan kunna stärkas och utvecklas vidare.  

Struktur och systematik, konkretion och explicithet är två centrala begreppspar i 

projektets tänkande. De kan ses som grundläggande förutsättningar för en 

likvärdig skol- och klassrumspraktik med hög kvalitet och höga (stimulerande) 

förväntningar på eleverna. Begreppen fångar väl in de faktorer som enligt till 

exempel Skolinspektionen (2010) kännetecknar god undervisning, framgångsrika 

lärare och ett utvecklingsinriktat och stabilt kollegium. De fångar också in aspekter 

som i forskningen har visat sig ha stor betydelse för elevers lärande och 

studieresultat, både på lång och kort sikt (Nordenbro m.fl. 2008, Håkansson & 

Sundberg 2012). 

Struktur och systematik hänger nära samman i Intensivsvenskamodellen. På en 

övergripande nivå avser struktur utbildningens inre uppbyggnad, som till exempel 

organisering av ämnen, undervisningstid och schemaplanering för olika 

elevgrupper (Vad ska läsas när och av vem?). Det handlar om att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt på en skola, i en kommun eller region för att kunna 

göra träffsäkra och välgrundade anpassningar av utbildningen till olika 

elevgrupper. Ett steg närmare undervisningen, på ämnesnivån, handlar struktur 

                                                        

4 Jfr stöttningsbegreppet hos Gibbons 2002 och Polias, Lindberg & Rehman 2017. 
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om organisering och disposition av ämnenas olika delinnehåll och förväntade 

förmågor och färdigheter. På undervisningsnivå handlar struktur om planering 

och organisering av innehåll och arbetssätt för såväl sekvenser av lektioner som för 

enskilda lektioner och moment inom en lektion.   

Utöver att vara strukturerad bör såväl utbildningens uppläggning som 

undervisningen i olika ämnen i möjligaste mån också vara systematisk. Det 

systematiska kan röra principer för till exempel vilka ämnesområden som med 

fördel kan läsas i en elevgrupp med kort skolbakgrund eller i en elevgrupp med 

hittills mycket begränsade kunskaper i svenska. Vad är rimliga och stimulerande 

mål för denna elevgrupp? Hur kan undervisningen i olika ämnen planeras på ett 

effektivt och ändamålsenligt sätt för elever som har lång skolbakgrund och som 

kan förväntas ha en snabb progression i svenska? Vad är lämpligt att behandlas 

tidigt i utbildningen respektive senare? Etc. 

Exempel på redskap som tillsammans kan fungera som utgångspunkt för en 

planering som syftar till att främja systematisk progression är (1) Skolverkets 

bedömningsstöd Bygga svenska (2017), (2) registermodellen för språkutveckling, 

språkanvändning och språklig variation mot bakgrund av situationella 

förutsättningar i olika sammanhang (Halliday & Hasan 1989, Martin & White 

2005), (3) Cummins fyrfältsmodell för undervisning och lärandets zoner 

(Cummins 1981, 1984, Gibbons 2009, jfr Mariani 1997) och (4) cirkelmodellen för 

realisering av undervisningsplanering i cykler (Martin & Rothery 1986, Kuyumcu 

2004, 2013, Johansson & Sandell Ring 2010). I artikeln Planera för progression 

ges exempel på hur redskapen konkret kan användas i samverkan (se Lim Falk 

2017).  

Om struktur och systematik framför allt handlar om att strukturera och 

systematisera utbildningens och undervisningens vad och hur på olika nivåer, så 

handlar konkretion och explicithet om att tydliggöra och underlätta förståelsen av 

strukturen och systematiken (för både lärare och elever). Såväl innehåll och mål 

(vad:et) som vägen dit (hur:et) behöver ha en klar och tydlig form, det vill säga 

formuleras så konkret som möjligt. Därutöver behöver det uttryckas explicit och 

göras synligt för alla berörda (jfr Skolinspektionen 2010, SKL 2019). Lärarens 

förståelse av strukturen och systematiken och betydelsen av dem för elevernas 

kunskapsutveckling är steg ett (jfr Nordenbro m.fl. 2008). Det nödvändiga nästa 

steget är att strukturen, systematiken och det konkretiserade innehållet och målen 

kommuniceras tydligt och begripligt till eleverna (jfr Håkansson & Sundberg 

2012). 

Ämnesplaneringarna är centrala i det system av stöttning som 

Intensivsvenskamodellen utgör. En ämnesplanering kan kort och gott beskrivas 

som en strukturering och konkretisering av kursplanens övergripande mål, 

centrala innehåll och kunskapskrav. Utformandet av denna typ av 

stöttningsmaterial bygger på det starka forskningsstödet för att tydliga mål har 
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stor betydelse för elevers kunskapsutveckling och studieresultat (se referenser i 

avsnittet ovan). Enligt Skolinspektionen (2010) är flertalet av de faktorer som 

kännetecknar god undervisning och framgångsrika lärare relaterade till en 

undervisningsmiljö som stödjer och tydligt strukturerar såväl innehållet i 

undervisningen som elevens arbete. Lärare och forskare i projektet har ägnat över 

1000 arbetstimmar åt att sortera, organisera och precisera det centrala innehållet 

och förmågorna i kursplanen, och att konkretisera kunskapskraven i delmål ner på 

veckonivå och/eller lektionsnivå. Därutöver har utvecklingsarbetet inkluderat 

kontinuerliga ämneslärarmöten och klassrumsobservationer. 

Utöver ämnesplaneringarna har projektet utarbetat material för särskilda 

satsningar. Studiemedvetenhet och ordförråd är två sådana satsningar i projektet. 

De är båda ämnesöverskridande och involverar lärare i alla ämnen. De förutsätter 

också samarbete mellan lärare inom och mellan ämnen. Den tredje satsningen – 

litterarisering – har stor betydelse för undervisning och språkutveckling i alla 

ämnen, men som kunskapsområde och i implementeringsavseende ligger 

satsningen i huvudsak inom sva-lärarnas ämneskompetens. För information om 

de särskilda satsningarnas inriktning, vetenskapliga grund och metoder för 

genomförande och de specifika sva-satsningarna (uttal, skönlitteratur och 

grammatik) – se projektets separata publikationer. Det här dokumentet fokuserar 

i det följande enbart på ämnesplaneringarna.  

Ämnesplaneringarna 
Ämnesplaneringarna är alltså utformade med ledorden struktur och systematik, 

konkretion och explicithet som utgångspunkt. De är redskap som kan bidra till 

ökad likvärdighet med hög kvalitet i utbildning och undervisning både inom en 

skola, mellan skolor och mellan kommuner. De är särskilt utformade för 

introduktionsprogrammet språkintroduktion i gymnasieskolan, men kan också 

användas och anpassas till undervisning på högstadiet. I enlighet med 

styrdokumenten för introduktionsprogrammen syftar de till att eleverna ska uppnå 

gymnasiebehörighet och tar därför tar sikte mot centralt innehåll och 

kunskapskrav för årskurs 9 i Lgr 11. 

Vad är en ämnesplanering? 

En ämnesplanering är en konkretisering av det centrala innehållet och 

kunskapskraven i ett specifikt skolämne i kursplanen för åk 7–9 (Lgr 11). Den tar 

alltså sikte mot centralt innehåll och kunskapskrav i de olika skolämnena för 

årskurs 9, men beaktar även innehåll och krav i kursplanernas tidigare årskurser. 

Detta är nödvändigt särskilt i vissa ämnen, för att alla elever, även de med kort 

eller ingen skolbakgrund från sina hemländer, ska ha möjlighet att bygga upp de 

kunskaper och det språk som utgör kraven efter nio års skolgång i det svenska 

skolsystemet (se vidare nedan). Lika viktigt är det att innehåll och mål också ger 
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eleverna förutsättningar att faktiskt klara sig på nästa utbildningsnivå, det vill säga 

på gymnasiet eller i vuxenutbildningen.  

Ämnesplaneringarna innehåller uppföljningsbara mål och delmål, preciserade ner 

på veckonivå, för några ämnen även på lektionsnivå. Därtill innehåller de exempel 

på lärandeaktiviteter, uppgifter och resurser som kan användas i planeringen eller 

genomförandet av undervisningen. Ämnesplaneringarna i de olika skolämnena är 

tänkta att utgöra en ram som kan stödja läraren i planerings- och 

bedömningsarbetet.  

Arbetet med ämnesplaneringar i svenska som andraspråk, matematik, engelska, 

biologi, kemi, fysik, geografi, historia, religion, samhällskunskap, bild och idrott 

har pågått under en fyraårsperiod, under vilken implementering, utvärdering och 

vidareutveckling har skett i återkommande cykler. Grundversioner av 

ämnesplaneringarna togs fram under 2017 genom samarbete mellan ett femtiotal 

yrkesverksamma högstadie- och gymnasielärare och ett femtontal forskare vid 

Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Södertörns högskola. 

Implementering på projektskolorna5 har sedan skett i tre faser under tre läsår. 

Under dessa tre år har cirka 100 lärare utprovat ämnesplaneringarna i sin 

undervisning och kontinuerligt bidragit till revideringar av dem. 

Ämnesplaneringarna har alltså reviderats under läsåren 2017/2018, 2018/2019 

och 2019/2020 och är ett resultat av över 1000 arbetstimmar och 70 

ämneslärarmöten, mer än 800 lektionsobservationer och ett gediget 

samverkansarbete mellan forskare och ett stort antal verksamma lärare. Under 

läsåret 2019/2020 har också en ämnesplanering i ämnet musik arbetats fram. 

Varför behövs ämnesplaneringar? 

Kartläggningar, utredningar och granskningar har visat att det råder stora 

skillnader i processen kring mottagande av nyanlända ungdomar, i organiseringen 

av utbildningen för dem, i uppläggningen av språkintroduktion. Omfattningen av 

och relationen mellan undervisning i olika ämnen och undervisningen i svenska 

som andraspråk varierar starkt, liksom i gruppindelning och anpassning till 

enskilda elevers förutsättningar och behov (se t.ex. Skolinspektionen 2014, 

Skolverket 2016). Viss variation är nödvändig eftersom undervisningen ska utgå 

från varje elevs förutsättningar och behov, men alltför stora skillnader riskerar att 

skapa likvärdighetsproblem.  

                                                        

5 De skolor som har varit involverade i projektet är Nacka gymnasium i Nacka kommun, Södra Latins 
gymnasium och Kärrtorps gymnasium i Stockholms kommun, Morabergs studiecentrum i Södertälje 
kommun Jenny Nyströmsskolan i Kalmar kommun, IM Jacobsskolan i Hässleholms kommun och 
Norra Sorgenfri gymnasium i Malmö kommun. Skolorna har varit antingen labb-, test- eller 
modellskolor, vilket betyder att de har haft olika roller i projektet vad gäller utveckling, revidering 
och implementering av ämnesplaneringarna. 
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Bristande likvärdighet framhölls som ett grundläggande problem i Skolverkets 

rapport från 2018 (rapport 469) och kopplas till den flexibla styrningen av 

språkintroduktion. Liksom övriga introduktionsprogram i gymnasieskolan styrs 

det visserligen av både läroplanen för gymnasieskolan (Gy 11) och kursplanerna 

för grundskolan (Lgr 11), men saknar programstruktur och examensmål.6 Istället 

är det huvudmannens ansvar att upprätta en plan för utbildningen. Det kan i 

sammanhanget påpekas att kursplanerna ju inte är formulerade utifrån just 

nyanlända elevers förutsättningar och behov och att den progression som 

synliggörs i kursplanerna stegvis sträcker sig över nio läsår. För lärare som 

undervisar nyanlända innebär tolkning och implementering därför ofta en särskild 

utmaning, inte minst med tanke på den starkt heterogena elevgruppen vad gäller 

skolbakgrund, litteracitet på modersmålet och andra språk, etc. Studier har 

konstaterat att det föreligger ett (alltför) stort tolkningsutrymme på ämnesnivå, 

inte minst eftersom kursplanerna upplevs som orealistiska (Florin Sädbom 2015, 

Odenstad 2018, jfr Myndigheten för skolutveckling 2004).  

Ämnesplaneringarna underlättar alltså inte bara lärarnas planerings- och 

undervisningsarbete – de bidrar också till ökad likvärdighet, vilket har varit en 

viktig utgångspunkt för projektets arbete. 

Hur är ämnesplaneringarna uppbyggda? 

Utöver att precisera innehåll och mål tydliggör ämnesplaneringarna också 

tidskraven, det vill säga vad som är rimlig undervisningstid för varje ämne. Det 

underlättar utformningen av studieplaner och schemaläggning av klasser. En 

central egenskap hos ämnesplaneringarna är modulariteten: ämnena är indelade i 

så kallade moduler om 10–20 undervisningstimmar (60 min).7 Modulerna 

avgränsar enskilda kunskapsområden inom de olika ämnena. De kan kombineras 

på olika sätt för anpassning av studietakt och nivå (hur många timmar i veckan 

eleven/gruppen ska läsa varje ämne) och ämneskombinationen (vilka ämnen 

eleven läser, eller läser samtidigt). 

Ämnesplaneringarna i sin grundversion är disponerade över två läsår. I detta 

grundupplägg läser eleverna samtliga SO- och NO-ämnen under varje läsår (totalt 

66–70 undervisningstimmar per ämne), men bara ett SO-ämne och ett NO-ämne 

parallellt. Totalt består varje SO- och NO-ämne av fyra moduler (A–D). Under 

termin 1 ägnas till exempel de första fyra veckorna i SO åt geografi med fyra 

undervisningstimmar i veckan (modul A i geografi) och de första fem veckorna i 

NO åt biologi med tre undervisningstimmar i veckan (modul A i biologi). Därefter 

                                                        

6 Att både Gy 11 och Lgr 11 styr introduktionsprogrammen beror på att programmen finns i 
gymnasieskolan, och att undervisningen siktar mot gymnasiebehörighet, dvs. mot godkända betyg 
motsvarande årskurs 9.  
7 Modulerna i ämnena bild, idrott och hälsa och musik har oftast mindre omfattning. Dessa ämnen 
brukar ha färre lektioner i veckan och färre undervisningstimmar totalt sett (ca 34 timmar under ett 
läsår).  
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följer fyra veckor med samhällskunskap (modul A i samhällskunskap) och fem 

veckor med fysik (modul A i fysik), osv. För en detaljerad översikt av 

grundupplägget i NO och SO, se Tabell 1. 

Övriga ämnen läser eleverna kontinuerligt under alla veckor och terminer. För 

dessa ämnen blir antalet moduler betydligt fler och de varierar också i längd. För 

mer information om moduler och deras innehåll, se respektive ämnesplanering. 

Utformningen av ämnesplaneringarna8 utgår från följande antal 

undervisningstimmar per vecka och modul: 

• Svenska som andraspråk: 8–12 tim./v. (beroende på elevgrupp) 

• Engelska: 2–4 tim./v. 

• Matematik: 3 tim./v. 

• NO: 3 tim./v. 

o Biologi: 1 modul om 5–6 v. per termin 

o Kemi: 1 modul om 5–6 v. per termin 

o Fysik: 1 modul om 5–6 v. per termin 

• SO: 4 tim./v. 

o Geografi: 1 modul om 4–5 v. per termin 

o Historia: 1 modul om 4–5 v. per termin 

o Religion: 1 modul om 4–5 v. per termin 

o Samhällskunskap: 1 modul om 4–5 v. per termin 

• Bild: 1 tim./v. (koncentrationsläses ofta i en elevgrupp varannan termin, 

dvs. med 2 tim./v. under en termin) 

• Musik: 1 tim./v. (koncentrationsläses ofta under ett år med 2 tim./v. under 

två terminer) 

• Idrott: 1,5 tim./v. 

 

En tanke i grundupplägget är att de nyanlända eleverna ska hinna inhämta så 

mycket språkkunskaper som möjligt innan de avslutar ämneskurserna. Detta ökar 

deras chanser att nå godkända betyg. Grundupplägget av ämnesplaneringarna tar 

hänsyn till såväl den innehållsliga som den språkliga progressionen inom varje 

ämne. Utöver det tar grundplaneringen även hänsyn till placeringen av de olika 

ämnesmomenten mellan ämnena för att skapa möjliga synergieffekter mellan 

dem. Synergieffekterna kan handla om både innehållet i ämnena och olika 

förmågor som eleven förväntas lära sig.     

Det skall understrykas att två år är en kort tid, för många elever en för kort tid. 

Grundupplägget ska alltså inte ses som ett skolstadium eller som ett program 

avgränsat i tid (två år). Istället innebär detta upplägg ett tydliggörande av innehåll 

och mål. Denna konkretisering ger förutsättningar för en ökad likvärdhet vad 

                                                        

8 Ämnesplaneringar för ämnena teknik, slöjd och hemkunskap är inte utformade. 
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gäller måluppfyllelse. Sedan kan det ta ett år för några få, två år för en större del, 

tre år för andra. Ämnesplaneringarna kan och bör anpassas efter det. En del elever 

kommer inte nå målen inom ramen för ungdomsskolan, men det är viktigt att 

säkerställa att också den elevgruppen får möjlighet att lära sig så mycket som 

möjligt under den tid de befinner sig i ungdomsskolan.  

Hur ska ämnesplaneringarna användas? 

Ämnesplaneringarna har flera funktioner. Några centrala funktioner listas nedan.  

• Ämnesplaneringarna som planeringsverktyg  

Ämnesplaneringarna konkretiserar och strukturerar ämnenas innehåll 

och mål över en tvåårsperiod. Den förhållandevis höga graden av 

konkretion, explicithet och överskådlighet över både kort och lång tid 

kan väsentligt underlätta arbetet med att planera och anpassa 

undervisningen till olika elevgrupper. Det gäller oavsett den specifika 

skolans organisation av programmet språkintroduktion, dess 

tjänstefördelningssystem eller dess schemaläggningsprinciper. 

• Ämnesplaneringarna som utgångspunkt för ökat samarbete  

Genom att ämnesplaneringarna synliggör de olika ämnenas innehåll 

och progression över tid utgör de också en god grund för idéutbyte och 

ett fördjupat samarbete med ämneskollegor och kollegor i andra ämnen 

som möter samma elever. Systemet med explicita terminsplaneringar 

och moduler gör det tydligt vilka områden som behandlas i vilket ämne, 

av vem och när. Det ger goda förutsättningar för att planera till exempel 

ämnesöverskridande moment, studiebesök eller temadagar. 

• Ämnesplaneringarna som redskap för att främja elevernas 

studiemedvetenhet 

Strukturen och de tydliga målen och konkretiserade delmålen kan 

fungera som underlag i kommunikationen mellan lärare och elever om 

lärandeprogression, planering, tid, ansvar, etc. Det gäller helklass: Har 

undervisningen behandlat det avsedda innehållet? Vad ska 

undervisningen behandla de kommande veckorna? Hur ska jag planera 

mina studier under denna tid? Och det gäller individuellt för att följa 

upp lärandeprogressionen: Hur mycket har jag deltagit i? Vad har jag 

missat? Vad behöver jag göra mer av för att nå målen? Se vidare 

Studiemedvetenhet och måluppfyllelse. 

• Ämnesplaneringarna som bedömningsverktyg både för och av lärande  

Ämnesplaneringarna kan med fördel användas som 

bedömningsverktyg, eftersom de konkretiserar de mål som 

undervisningen ska sträva mot och som eleven förväntas uppnå. Vissa 
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mål är inriktade mot kunskaper, andra mot färdigheter och förmågor. 

De går att använda både på gruppnivå och individnivå. 

På individnivå kan de också användas som underlag vid överlämning 

när en elev byter skola. Med utgångspunkt i ämnesplaneringarnas 

moduler och mål kan lärarna enkelt meddela vilka delar av 

utbildningen som undervisningen har behandlat och vilka mål eleven 

bedöms ha uppnått, även om hen inte nått betyg. 

• Ämnesplaneringarna som en resurs i kommunikationen om 

undervisningen med studiehandledare 

Ytterligare ett område där ämnesplaneringarna kommer till 

användning är i instruktioner och förberedelsematerial som 

studiehandledarna behöver. I ämnesplaneringarna anges länkar till 

utbildningsfilmer på en rad olika språk, som studiehandledarna kan ta 

del av för att förbereda sin undervisning och använda med eleverna. 

Samma fördel finns i de fall en annan lärare eller vikarie ska undervisa i 

ämnet och snabbt behöver bilda sig en uppfattning om vad klassen har 

gjort och behöver göra. Ämnesplaneringarna ger också 

studiehandledare och vikarier som har flera ämnen en överblick av 

undervisningsplaneringen i alla ämnen, vilket kan vara till hjälp i 

planeringen.  

• Ämnesplaneringarna som stöd för schemaläggning och användning av 

schemat som pedagogiskt verktyg 

Ämnesplaneringarna anger tydligt vilka tidsramar och beräkning av 

lektionstid som de är utformade utifrån. Det innebär att 

grundupplägget kan fungera som utgångspunkt för skolspecifika 

anpassningar avseende organisation, tjänstefördelning, elevgrupper, 

etc. 

Hur kan ämnesplaneringarna anpassas? 

Grundupplägget av ämnesplaneringarna sträcker sig över två år (se Tabell 1 

nedan), vilket alltså kan vara en för kort tid för många elever. Tidsaspekten är 

viktig i ämnesplaneringarna, men det verkligt centrala är inte avgränsningen i tid 

(ett visst antal undervisningstimmar), utan tydliggörandet av innehåll och mål. 

Denna konkretisering ger förutsättningar för en ökad likvärdighet vad gäller 

måluppfyllelse. Sedan kan det ta olika lång tid för olika elever att nå målen. 

Ämnesplaneringarna kan och bör anpassas efter det. Mål och innehåll, både vad 

gäller mängd och djup, behöver anpassas till elevernas språkliga förmåga på 

svenska, tidigare skolgång och innehållsliga kunskaper.  
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ANPASSNING AV INNEHÅLLET OCH MÅLEN 

Grundupplägget behöver alltså i de flesta fall anpassas till den specifika skolans 

tjänstefördelning, timplaner, schematekniska aspekter eller organisationen av 

introduktionsprogrammet språkintroduktion för olika elevgrupper. 

Det är viktigt att påpeka att ämnesplaneringarna inte förutsätter att eleverna har 

uppnått en viss språklig nivå i svenska, utöver en grundläggande litteracitet. 

Ämnesplaneringarna är tänkta att kunna användas hos i princip alla elevgrupper, 

men en del anpassningsarbete måste alltid göras av läraren. Eftersom 

språkintroduktionsprogrammet kännetecknas av heterogenitet både i och bland 

elevgrupperna behöver anpassningar ofta göras både på grupp- och individnivå.  

För att möta denna utmaning innehåller till exempel ämnesplaneringar i 

matematik och engelska en systematisk skiktning av målen i grundläggande och 

fördjupade. Modulerna i år 2 i dessa ämnen behandlar i stora drag samma innehåll 

som modulerna i år 1 men med successivt mer utmanande mål – ämnesmässigt, 

kognitivt och språkligt. Eleven som läser ämnet för första gången kommer att 

sträva mot de grundläggande målen (målen i år 1), medan de mer utmanande 

målen i år 2 (t.ex. problemlösning i matematik) kommer att vara i fokus för elever 

som har tillräckliga förkunskaper i ämnet, antingen från hemlandet eller från 

tidigare skolgång i Sverige. Dessa två elevkategorier kan vara placerade i olika 

grupper men finns inte sällan i samma grupp. Då underlättas undervisningen av 

det gemensamma innehållet i modulerna år 1 och 2. 

SKOLANS PLANERING AV TIMPLANER   

Ämnesplaneringarna tydliggör tidskraven för varje ämne, något som underlättar 

utformningen av studieplaner och schemaläggningen av klasser. Modulariteten i 

ämnesplaneringarna gör att det är enkelt att variera studietakt och ämnes-

kombinationer i olika klasser och i vissa fall även på individnivå.  

Med utgångspunkt i NO- och SO-ämnena ges nedan exempel på hur timplanerna 

kan anpassas till elevernas och organisationens förutsättningar. Grundupplägget 

och tre olika alternativ för kombinationen av NO och SO diskuteras nedan. 

I Tabell 1 illustreras Intensivsvenskas grundupplägg för NO- och SO-ämnena. Det 

tvååriga upplägget innebär att alla NO-ämnen (biologi, fysik, kemi) och SO-ämnen 

(geografi, historia, religion, samhällskunskap) är i gång varje termin, men inte 

samtidigt. Siffrorna i tabellen motsvarar veckonummer. Varje termin läser 

eleverna en modul i varje ämne (en modul sträcker sig över 4–6 veckor). NO-

ämnena har i grundupplägget tre undervisningstimmar per vecka och SO-ämnena 

har fyra.  

I grundupplägget läses alltså alla NO- och SO-ämnena över två år, vilket ger 

eleverna tid att utveckla skolspråket i svenska inom ramen för varje skolämne 

innan respektive ämneskurser avslutas termin 4. Detta upplägg möjliggör också 
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nästintill sömlösa övergångar inom NO- respektive SO-ämnena och minskar 

därmed den skenbara innehållsliga splittringen. Till exempel rör modul B i alla 

NO-ämnen människokroppen på olika sätt.  

Tabell 1. Intensivsvenskas tvååriga grundupplägg för NO- och SO-ämnena  

År 1 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 BI Modul A              Modul B                  

 FY      Modul A                   Modul B     

 KE            Modul A              Modul B    

 GE Modul A                 Modul B                

 HI      Modul  A            Modul B            

 RE              Modul A                  Modul B   

 SH     Modul A                      Modul B    

År 2 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 BI Modul C             Modul D                  

 FY          Modul C            Modul D     

 KE       Modul C                     Modul D    

 GE              Modul C           Modul  D         

 HI     Modul C             Modul D               

 RE Modul C                            Modul D      

 SH         Modul  C            Modul  D         

 

I Tabell 2 illustreras variant A vars särdrag är längre men färre ämnesperioder per 

ämne varje läsår. Denna variant omfattar alltså färre ämnesbyten och kan vara att 

föredra om olika undervisande lärare kommer i fråga för varje NO- eller SO-ämne. 

Upplägget för variant A innebär att elevernas läser modul A och B efter varandra i 

varje ämne. Det medför å ena sidan att varje NO- respektive SO-ämne har längre 

sammanhängande undervisningstid, å andra sidan att varje ämne endast 

förekommer under en period under ett läsår (i jämförelse med 1 gång/termin i 

Intensivsvenskas grundupplägg). Eleverna läser således modul A och B i varje 

ämne under läsår ett och modul C och D under läsår två (visas inte i tabellen).  

Tabell 2. Variant A: Tvåårscykel med längre men färre ämnesperioder (år 2 visas 

inte i tabellen)  

År 1 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 BI  Modul A   Modul B                                  

 FY                             Modul A  Modul B  

 KE              Modul A      Modul B                 

 GE                        Modul A  Modul B           

 HI  Modul A Modul B                              

 RE            Modul A Modul B                           

 SH                                    Modul A Modul B  
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I Tabell 3 illustreras variant B som innebär ett ettårsperspektiv på NO- och SO-

ämnena, istället för ett tvåårsperspektiv. Med variant B läser eleverna alla fyra 

modulerna i två NO-ämnen och två SO-ämnen under ett läsår, vilket ger eleverna 

möjlighet att nå betyg i dessa fyra ämnen. Vad gäller SO-ämnena läggs samma 

antal undervisningstimmar på två SO-ämnen i stället för fyra, så att eleverna läser 

alla fyra moduler i dessa två SO-ämnen på ett i stället för två läsår. Till skillnad 

från grundupplägget och variant A har NO-ämnena fyra undervisningstimmar per 

vecka. 

Variant B kan lämpa sig för elever som varit i Sverige en längre tid och kommit lite 

längre i sin språkutveckling i svenska. Eventuellt har eleven betyg i något eller 

några SO-ämnen sedan tidigare och ges då en möjlighet att inom första året på 

språkintroduktionsprogrammet nå de betyg hen behöver för att söka vidare till ett 

annat program. I ett eventuellt år två läser eleven de andra NO- och SO-ämnena, 

alternativt det eller de ämnen som eleven inte har uppnått målen i. 

Tabell 3. Variant B: Ettårscykler med två NO- respektive två SO-ämnen 
 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 BI  Modul A Modul B               Modul C  Modul D           

 FY                                            

 KE            Modul A Modul B                   Modul C Modul D  

 GE                                            

 HI  Modul A Modul B               Modul C  Modul D           

 RE            Modul A Modul B                   Modul C Modul D  

 SH                                            

 

I Tabell 4 illustreras variant C som i grunden är en implementering av variant B i 

två klasser med följande särdrag: (i) SO- och NO-undervisningen schemaläggs i 

samma schemapositioner i klass 1 och 2, (ii) båda klasserna läser alla moduler i två 

NO-ämnen och två SO-ämnen under ett läsår, men ämneskombinationen skiljer 

sig klasserna emellan. Samtliga SO- och NO-ämnen är då i gång varje läsår på 

skolan. Som fjärde NO-ämne kan skolan antingen erbjuda teknik (förkortat TK i 

tabellen) eller upprepa det ämne (bland biologi, fysik och kemi) som flest elever 

saknar betyg i. Med variant C kan eleverna gå mellan klasserna beroende på vilka 

ämnen de behöver läsa. Fler elever får på så sätt möjlighet att på ett år bli behöriga 

till vidare studier trots att skolan inte erbjuder alla ämnen i varje klass. Variant C 

innebär således en schemateknisk lösning som lämpar sig i skolor där många 

elever har betyg i olika SO- och NO-ämnen från tidigare skolgång i Sverige eller 

hemlandet. 
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Tabell 4. Variant C: Ettårscykler i två parallellt schemalagda klasser med varsin 

kombination av två SO-ämnen och två NO-ämnen. 

  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Klass 1 

 GE  Modul A Modul B               Modul C  Modul D           

 HI            Modul A Modul B                   Modul C Modul D  

 BI  Modul A Modul B               Modul C  Modul D           

 FY            Modul A Modul B                   Modul C Modul D  

Klass 2 

 RE  Modul A Modul B               Modul C  Modul D           

 SH            Modul A Modul B                   Modul C Modul D  

 KE  Modul A Modul B               Modul C  Modul D           

 TK            Modul A Modul B                   Modul C Modul D  

 

Skolorna som har testat ämnesplaneringarna har alla valt olika 

implementeringsvarianter anpassade till specifika förutsättningar på skolan för 

mottagande, skolorganisation, lärartillgång, osv. Det skolledning och 

schemaläggare behöver känna till för att kunna göra tjänstefördelning och 

schemaläggning är antalet undervisningstimmar per vecka och modul i varje 

ämne. Det är i nästa steg också den informationen som den enskilda läraren 

behöver för att anpassa innehåll och mål i ämnesplaneringarna till det egna 

schemat och elevgruppen (om man t.ex. ska sträcka ut modulerna över terminen 

eller komprimera dem).  
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Generell läsguide för modulerna  

1. Modulens rubrik och 
omfattning 

2. Placering av modulen i 
Intensivsvenskas grund-
upplägg 

3. Mål och innehåll för 
modulen 

4. Målens och innehållets 
koppling till LGR11 

5. Veckomål: vad ska eleven 
uppnå? Checkrutorna kan 
användas för att markera 
om innehållet har 
behandlats i under-
visningen, eller om eleven 
har uppnått målen. 

6. Förslag på undervisnings-
resurser, till exempel 
aktiviteter, Studi-filmer 
och samarbeten med 
andra ämnen. 

  

1 

2 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
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Ämnesplaneringarna i SO 
Varje SO-ämne är indelat i fyra moduler (modul A, B, C, D), där en modul 

motsvarar 15–20 undervisningstimmar. I grundmodellen läser eleverna varje 

termin alla fyra SO-ämnen, dock ett SO-ämne i taget. Eftersom innehållet i 

modulerna är fastställda och också kopplade till ett visst antal 

undervisningstimmar går de att läsa i den takt som passar klassens schema. Olika 

skolor har också kombinerat de fyra ämnesmodulerna på olika sätt i relation till 

varandra.  

Nedan följer en överblick som visar grundversionen av SO-ämnesplaneringarna. 

Varje termin visas i överblicken som en tabell med ett ämne per rad (Ge = geografi, 

Hi = historia, Re = religion, Sh = samhällskunskap), och veckonumren anges i 

översta raden. Rubriken på modulerna anger vilka teman som behandlas i 

modulen.   

Undervisningstiden fördelas över 2 år med 4 timmar i veckan. Varje modul 

omfattar 3–7 veckor. I grundversionen alterneras ämnena så att en modul i varje 

ämne läses i taget. Alltså innefattar första terminen modul A i alla fyra ämnen och 

andra terminen modul B i alla fyra ämnen. Modulerna C och D läses andra året.   

Terminsöversikt 

Termin 1, hösttermin 

vecka 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Ge 

A. 
Kartkunskap 
& namn-
geografi 

    

B
u

ff
er

t 

 

Hi 

 A.  
Histo-
riskt 
tänkan-
de 

 Odling 
och 
kanal-
bevatt
-ning 

  

Re 

   A. 
Introduktion, 
hinduism & 
buddhism 

 

Sh 

 A. Demokrati, 
mänskliga 
rättigheter, 
nationella 
minoriteter 
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Termin 2, vårtermin 

vecka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ge 
B. Väder, 
klimat, 
vegetation 

      

Hi 

 B. 
Expansion/ 
Arv från 
förr 

      

B
u

ff
er

t 

Re 
    B. De abrahamitiska 

religionerna 

Sh 
   B. 

Rättssystemet 
och källkritik 

  

Termin 3, hösttermin 

vecka 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Ge 
    

 
C. Klimat-
förändringar, 
befolkning 

B
u

ff
er

t 

 

Hi 

 C. 
Revolution-
erna, 
politiska 
ideologier 

    

Re 
C. Etik och 
moral 

    

Sh 

 C. Så 
styrs 
Sverige 
och 
EU, 

 politiska 
ideolog-
ier, och 
mass-
media  

  

 
Termin 4, vårtermin 
vecka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ge 

   D. 
Globa-
liserin
gs- & 

 Utveck
-lings-
frågor 

  

Hi 

D. Konflikt 
och 
globalisering, 
1900-talet  

     

B
u

ff
er

t 

Re 

     D. Rel. & 
livsåskåd. 
i modern 
tid 

Sh 

 D. 
Konflikter 
och FN, 
arbets- 
marknad,  

 Samh.
- & 
hush.-
ekono
mi 
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Terminsöversikten utgår från att en normal hösttermin löper från vecka 34 till och 

med vecka 51 (som ofta är halv), och att höstlovet infaller vecka 44. Höstterminen 

består av 16–17 undervisningsveckor. För vårterminen utgår terminsöversikten 

från att terminen löper från vecka 2 till och med vecka 24 med sportlov och 

påsklov. Vårterminen består av 19 undervisningsveckor. Lovveckorna under våren 

infaller på olika tidpunkter i olika delar av landet och ibland olika år. Lovveckorna 

är utplacerade på specifika veckor i terminsöversikterna, men måste alltså 

anpassas till aktuella terminstider. Vårterminens sista 2-3 veckor har inte tagits 

med i någon modul för att ge utrymme för repetition, nationella prov eller andra 

schemabrytande examinationer eller aktiviteter.  

Läsguide till ämnesplaneringarna i SO 

På nästa sida börjar den detaljerade beskrivningen av ämnet historia. Varje 

modul inleds med ett utdrag från 2-årsöverblicken som visar när modulen är 

tänkt att behandlas, både tidsmässigt och i förhållande till de andra SO-ämnena. 

Efter överblicken följer en ruta med modulmål hämtad frånkursplanen i ämnet, 

närmare bestämt från centralt innehåll i årskurs 7–9 och kunskapskrav för betyg E 

i slutet av årskurs 9. Vissa moduler innehåller flera tematiska områden. Notera 

att det för modul B i historia finns två alternativa moduler. Den ena 

bygger på ett tematiskt upplägg medan det andra bygger på ett kronologiskt.  

Därefter följer ett detaljerat innehåll för varje vecka som även anger vilka 

veckomål eleven arbetar mot. Målen kan vara inriktade mot kunskaper, 

färdigheter eller förmågor, mm. Ämnesplaneringarna fungerar både som underlag 

för lärarens planering och läraren kan bocka av varje veckomål när innehållet har 

behandlats i undervisningen alternativt när eleverna bedöms ha uppnått målet. 

För vissa ämnen finns det även planering på lektionsnivå. Veckomålen är 

konkretiseringar av modulmålen, som förhåller sig till kunskapskraven i 

kursplanen under avsnittet koppling till Lgr 11. 

Till vissa veckor anger ämnesplaneringen även förslag på 

undervisningsresurser såsom lektionsplaneringar, Studi-filmer, andra 

webbresurser, möjliga samarbeten, etc. 
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Mål och innehåll för modulerna 

Modul A. Historiskt tänkande: odling och kanal-

bevattning (4 v., 4 tim./v.) 

Termin 1, hösttermin 

vecka 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Ge 

A. 
Kartkunskap 
& namn-
geografi 

    

B
u

ff
er

t 

 

Hi 

 A.  
Histo-
riskt 
tänkan-
de 

 Odling 
och 
kanal-
bevatt
-ning 

  

Re 

   A. 
Introduktion, 
hinduism & 
buddhism 

 

Sh 

 A. Demokrati, 
mänskliga 
rättigheter, 
nationella 
minoriteter 

    

 

MODULMÅL FÖR MODUL A I HISTORIA 

Ur Kunskapskrav för betyg E i slutet av årskurs 9: 

1. Eleven kan redogöra för och använda historiska referensramar för att beskriva 

levnadsvillkor och orsak-verkansmodeller.  

2. Eleven använder sig av historiskt källmaterial, och kan anlägga ett kritiskt 

källgranskningsperspektiv på dessa.  

3. Eleven kan redogöra för hur historia kan användas på olika sätt för olika syften, 

och beskriva hur maktförhållanden i tidigare civilisationer och samhällen kan 

påverka vår bild av dessa idag.   

4. Eleven använder historiska begrepp i sina resonemang och beskrivningar. 

 

Ur Centralt innehåll årskurs 7–9 

1. ”Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling […] till 

exempel i Afrika, Amerika och Asien.” 
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2. ”Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i 

påverkar deras villkor och värderingar.” 

3. ”Vad begreppen […] förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de 

används i historiska sammanhang.” 

 

Vecka 1. Historiskt tänkande 

Veckomål   Eleven kan redogöra för vad en historisk referensram 

innebär. 

 Eleven vet vad källanvändning innebär. 

 Eleven kan beskriva hur historia kan användas på olika sätt. 

 Eleven visar förståelse för några viktiga begrepp. 

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 1: Vad är historia? 

• Lektion 2: Orsak- & verkansmodeller (se bilaga 1) 

• Lektion 3: De första människorna (Film 1, film 2, film 3): 

besök på museum. 

• Lektion 4: Grundläggande källkritik – vad är en källa, vad är 

tolkning? 

Vecka 2. Övergången från jägare till samlarsamhället till civilisationer 

Veckomål   Eleven kan berätta om hur jägar-, samlar- och 

nomadsamhällen fungerade. 

 Eleven kan redogöra för hur övergången till bofasta 

samhällen skedde. 

 Eleven kan diskutera varför större städer och riken uppstod. 

 Eleven kan göra en jämförelse mellan nomadsamhällen, 

bofasta samhällen, större riken och högkulturer.  

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 5: Livet som nomader, jägare och samlare 

• Lektion 6: Jordbruksrevolutionens orsaker och  

konsekvens 

• Lektion 7: Fortsättning jordbruksrevolutionens  

konsekvenser, specialisering och matöverskott 

• Lektion 8: Hur fungerade samhället: Högkulturer  

växer fram (kortversion) – Samhällsfaktormodellen (se 

bilaga 1) 

 

 

https://app.studi.se/l/homo-sapiens-i-de-foersta-moderna-maenniskorna
https://app.studi.se/l/homo-sapiens-ii-ut-ur-afrika
https://app.studi.se/l/homo-sapiens-iii-maenniskan-en-unik-art
https://stockholmskallan.stockholm.se/contentassets/7da14efbe17d48128177fd565129b5d0/lararhandledning---hur-vet-vi-det-vi-vet-om-historia.pdf
https://stockholmskallan.stockholm.se/contentassets/7da14efbe17d48128177fd565129b5d0/lararhandledning---hur-vet-vi-det-vi-vet-om-historia.pdf
https://app.studi.se/l/jordbrukets-foedelse
https://app.studi.se/l/jordbrukets-foedelse
https://app.studi.se/l/jordbrukets-konsekvenser
https://app.studi.se/l/jordbrukets-konsekvenser
https://urplay.se/program/207588-fatta-historia-flodkulturer
https://urplay.se/program/207588-fatta-historia-flodkulturer
https://urskola.se/Produkter/207601-Fatta-historia-kortversion-Flodkulturer
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Vecka 3. Högkulturerna – hur de fungerade 

Veckomål   Eleven har en fördjupad förståelse av hur högkulturerna 

hölls samman och styrdes: 

- matöverskottets betydelse; organisation av arbete 

- handel och transport 

- betydelsen av skydd, militär och krig 

- religionens funktion i högkulturen 

- maktfördelning 

- teknologisk och vetenskaplig utveckling: skrift, tidmätning 

och astronomi 

 Eleven kan använda samhällsfaktormodellen (se bilaga 1) 

för att analysera samhällen med hjälp av ovanstående 

begrepp (dvs. med modellens hjälp besvara frågan ”Hur 

fungerade…?”). 

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 9: Hur fungerade samhällena Mesopotamien,  

• Sumer 

• Lektion 10: Hur fungerande: det gamla Egypten 

• Lektion 11: Hur fungerande: Kina 

• Lektion 12: Hur fungerade: De stora indianrikena före  

européernas ankomst eller annat fördjupningsmaterial från 

tidiga afrikanska samhällen, som läraren tar fram. Det är en 

stor fördel om läraren kan utgå från de samhällen och 

kulturer eleverna själva företräder, i detta moment. 

Vecka 4. Repetition, fördjupad diskussion och examination 

Veckomål   Eleven kan anlägga ett källkritiskt perspektiv på uppgifter 

om nomadsamhällen och högkulturer. 

 Eleven kan diskutera att mycket av vårt vetande bygger på 

uppgifter från de som har haft makt. 

 Eleven förstår att grupper som t.ex. slavar och kvinnor kan 

ha osynliggjorts i historieskrivningen. 

 Eleven förstår att det i avsaknad av källor kan uppstå en 

önskebild/romantisk syn på exempelvis ”de första 

människorna”. 

 Eleven kan redogöra för att arkeologiskt källmaterial måste 

användas för att komplettera bilden från skriftliga källor, 

men att arkeologin också kräver stor tolkning. 

https://app.studi.se/l/mesopotamien-specialisering-nya-samhaellsklasser-och-uppfinningar
https://app.studi.se/l/mesopotamien-specialisering-nya-samhaellsklasser-och-uppfinningar
https://app.studi.se/l/egypten-landet-vid-nilen
https://app.studi.se/l/en-stats-foedelse-vid-huang-he
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Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 13: Källkritisk diskussion med användning av 

begrepp för källkritik om de fakta som presenterats på  

de tidigare lektionerna/i de kapitel som gåtts igenom. 

• Lektion 14: Repetition inför examination 

• Lektion 15: Examination: Orsaker till högkulturernas  

uppkomst och förklaringar till hur de hölls samman  

(tillämpa samhällsfaktormodellen på valfritt samhälle, se 

bilaga 1) 

• Lektion 16: Examination: Källkritiska resonemang om med 

vilken säkerhet vi kan veta det som vi lärt oss under lektion 

1–12. 
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Modul B, alternativ 1. Expansion: Handel, kolonisation 

och erövring (4 v., 4 tim./v.) 

Termin 2, vårtermin 

vecka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ge 
B. Väder, 
klimat, 
vegetation 

      

Hi 

 B. 
Expansion: 
handel, 
kolonisation 
och 
erövring 

        

B
u

ff
er

t 

Re 
    B. De abrahamitiska 

religionerna 

Sh 
   B. 

Rättssystemet 
och källkritik 

    

MODULMÅL FÖR MODUL B1 I HISTORIA 

Ur Kunskapskrav för betyg E i slutet av årskurs 9: 

1. Eleven använder relevant historisk referensram i sin beskrivning av kolonisation 

och expansion. 

2. Eleven kan källkritiskt granska och diskutera historiskt material för att beskriva 

historisk expansion.  

3. Eleven kan beskriva hur historiebruket förändrats, till exempel i beskrivningen 

av kolonisation och hur olika aktörer framställts vid olika tillfällen genom tiderna. 

4. Eleven kan diskutera hur en beskrivning av koloniseringen kan användas på 

olika sätt av grupper med olika intressen. 

5. Eleven använder historiska begrepp i sina resonemang och beskrivningar. 

6. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, 

politik och levnadsvillkor. 

 

Ur Centralt innehåll årskurs 7-9  

1. ”Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-

talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.”  

2. ”Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism” 
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Vecka 1. Kolonisation, handel och erövring: Antiken till medeltiden  

Veckomål   Eleven kan redogöra för vad ett samhälle/en stat kan vinna 

på handel, kolonisation och/eller erövring. 

 Eleven kan beskriva vad kolonisering innebär. 

 Eleven kan diskutera vad som skiljer kolonisering från 

imperiebyggande (kolonierna har ofta mer 

självbestämmande gentemot centralmakten). 

 Eleven förstår att kulturmöten (möten mellan 

stater/civilisationer) kan ta sig olika uttryck. 

 Eleven vet att såväl handel som kolonisation och erövring 

kan generera intäkter/kapital. 

 Eleven kan beskriva förhållandet mellan land A och land B, 

grunderna i en enkel kulturmötesmodell (se 

Kulturmötesmodellen, bilaga 1). 

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 1: Beskrivning av kulturmötesmodellen (bilaga 1).  

• På lektion 2–14 tillämpas modellen i olika föreslagna 

områden. Det finns dock inget som hindrar att en lärare 

väljer att koncentrera sig på ett specifikt avsnitt, exempelvis 

antikens Grekland, och prioritera ned/bort andra områden. 

• Lektion 2: Antikens Grekland 

• Lektion 3: Romarriket (kortversion) (studifilmer) 

• Lektion 4: Korstågen 

Vecka 2. Kolonisation, handel och erövring: medeltiden till 1800-talet 

Veckomål   Eleven kan redogöra för vad ett samhälle/en stat kan vinna 

på handel, kolonisation och/eller erövring. 

 Eleven kan beskriva vad kolonisering innebär. 

 Eleven kan diskutera vad som skiljer kolonisering från 

imperiebyggande (kolonierna har ofta mer 

självbestämmande gentemot centralmakten). 

 Eleven förstår att kulturmöten (möten mellan 

stater/civilisationer) kan ta sig olika uttryck. 

 Eleven vet att såväl handel som kolonisation och erövring 

kan generera intäkter/kapital. 

 Eleven kan beskriva förhållandet mellan land A och land B, 

grunderna i en enkel kulturmötesmodell (se 

Kulturmötesmodellen, bilaga 1). 

Resurser/ • Lektion 5: Det arabiska riket 

• Lektion 6: Nya tiden: Européer upptäcker världen  

https://app.studi.se/l/de-minoiska-och-mykenska-civilisationerna
https://urplay.se/program/207591-fatta-historia-romarriket
https://urskola.se/Produkter/207603-Fatta-historia-kortversion-Romarriket
https://app.studi.se/l/rom-1-intro
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förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 7: Nya tiden: Européer upptäcker världen 

• Lektion 8: England och världshandeln 

Vecka 3. Kolonisation, handel och erövring: medeltiden till 1800-talet 

Veckomål   Eleven kan redogöra för vad ett samhälle/en stat kan vinna 

på handel, kolonisation och/eller erövring. 

 Eleven kan beskriva vad kolonisering innebär. 

 Eleven kan redogöra för hur synen på olika aktörer beror på 

kultur, och att denna kan förändras. 

 Eleven förstår att kulturmöten (möten mellan 

stater/civilisationer) kan ta sig olika uttryck. 

 Eleven vet att såväl handel som kolonisation och erövring 

kan generera intäkter/kapital. 

 Eleven kan beskriva förhållandet mellan land A och land B, 

grunderna i en enkel kulturmötesmodell (se 

Kulturmötesmodellen, bilaga 1). 

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 9: De ostindiska kompanierna och slavhandeln 

• Lektion 10: Europa och Kina 

• Lektion 11: Imperialismen under 1800-talet 

• Lektion 12: Imperialismen under 1800-talet 

Vecka 4. Repetition, fördjupad diskussion och examination 

Veckomål   Eleven kan redogöra för hur synen på ”upptäckare” och 

”erövrare” har förändrats i dag (t.ex. synen på Columbus). 

 Eleven kan anlägga källkritiska perspektiv på hur olika 

erövrare framställt sig som ”befriare”.  

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 13: Källkritisk diskussion om 

lektionsinnehåll/genomgångna avsnitt, förslagsvis utifrån 

källkritikövning 

• Lektion 14: Olika sätt att använda historien: förändrad syn 

på korstågen genom historien 

• Lektion 15: Examination: (1) orsaker och konsekvenser av 

handel, kolonisation och erövring utifrån de exempel 

läraren har valt att ta upp, (2) tillämpning av 

kulturmötesmodellen på ett genomgånget område 

• Lektion 16: Examination: källkritiskt resonemang om 

framställningar av handel och kolonisation 
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Modul B, alternativ 2. Arv från förr (4 v., 4 tim./v.) 

För mer detaljerat innehåll och instuderingsfrågor se bilaga 2 

Termin 2, vårtermin 

vecka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ge 
B. Väder, 
klimat, 
vegetation 

      

Hi 
 B. Arv från 

förr 
        

B
u

ff
er

t 

Re 
    B. De abrahamitiska 

religionerna 

Sh 
   B. 

Rättssystemet 
och källkritik 

    

 

MODULMÅL FÖR MODUL B2 I HISTORIA 

Ur Kunskapskrav för betyg E i slutet av årskurs 9: 

1. Eleven använder relevant historisk referensram i sin beskrivning av kolonisation 

och expansion. 

2. Eleven kan källkritiskt granska och diskutera historiskt material för att beskriva 

historisk expansion.  

3. Eleven kan beskriva hur historiebruket förändrats, till exempel i beskrivningen 

av kolonisation och hur olika aktörer framställts vid olika tillfällen genom tiderna. 

4. Eleven kan diskutera hur en beskrivning av koloniseringen kan användas på 

olika sätt av grupper med olika intressen. 

5. Eleven använder historiska begrepp i sina resonemang och beskrivningar. 

6. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, 

politik och levnadsvillkor. 

 

Ur Centralt innehåll årskurs 7–9  

1. ”Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-

talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.”  

2. ”Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism” 
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Vecka 1. Historiebruk och arv från antiken och medeltiden   

Veckomål   Eleven kan beskriva vad historiebruk är för någonting och 

att det finns olika typer av historiebruk. 

 Eleven kan översiktligt redogöra för betydelserika händelser 

under antiken och medeltiden. 

 Eleven kan redogöra för vad ett samhälle/en stat kan vinna 

på handel, kolonisation och/eller erövring. 

 Eleven kan beskriva vad kolonisering innebär. 

 Eleven kan diskutera vad som skiljer kolonisering från 

imperiebyggande (kolonierna har ofta mer 

självbestämmande gentemot centralmakten, bilaga 1). 

 Eleven förstår att kulturmöten (möten mellan 

stater/civilisationer) kan ta sig olika uttryck. 

 Eleven vet att såväl handel som kolonisation och erövring 

kan generera intäkter/kapital. 

 Eleven kan beskriva förhållandet mellan land A och land B, 

grunderna i en enkel kulturmötesmodell (se 

Kulturmötesmodellen, bilaga 1). 

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 1: Vad är historiebruk, i vilka sammanhang används 

historia idag? I vilka syften används historia? 

• Lektion 2: Arv från forntiden (och därmed repetition från 

modul A). T.ex. Varför har en timme 60 minuter? Vad 

innebär dieten stenålderskost? Varför vill moderna 

människor äta som på stenåldern?   

• Lektion 3: Arv från antikens Grekland och romarriket. T.ex. 

månadernas och planeternas namn, olika ord och ordspråk 

• Lektion 4: Historiskt arv från medeltiden – Antisemitism 

och islamofobi från korstågen, digerdöden och osmanska 

rikets expansion. Olika sätt att använda historien: förändrad 

syn på korstågen genom historien 

  



Modul B, alternativ 2. Arv från förr (4 v., 4 tim./v.) 

 

info@intensivsvenska.se 
www.intensivsvenska.se 

31 

Vecka 2. Arv från aktörer – Upptäcktsresor och kolonisation 

Veckomål   Eleven kan redogöra för vad ett samhälle/en stat kan vinna 

på handel, kolonisation och/eller erövring. 

 Eleven kan beskriva vad kolonisering innebär. 

 Eleven förstår att kulturmöten (möten mellan 

stater/civilisationer) kan ta sig olika uttryck. 

 Eleven vet att såväl handel som kolonisation och erövring 

kan generera intäkter/kapital. 

 Eleven kan beskriva förhållandet mellan land A och land B, 

grunderna i en enkel kulturmötesmodell (se 

Kulturmötesmodellen, bilaga 1).  

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 5: Vad var renässansen? Vad innebär det att vara en 

renässansmänniska? Vem var Leonardo Da Vinci? Varför är 

hans uppfinningar och tavlor så kända än idag? 

• Lektion 6: Vem var Columbus? Varför uppmärksammas 

Columbus day i USA? Orsaker och konsekvenser av 

Columbus resor 

• Lektion 7: Källkritisk övning av Columbus brev eller  

liknande. Vad kan vi lära oss av Columbus brev? Vad finns 

det för problem med breven? 

• Lektion 8: Andra kända upptäcktsresande: Amerigo 

Vespucci, Ferdinand Magellan, Vasco da Gama. 

Vecka 3. Arv från aktörer – Upptäcktsresor och kolonisation 

Veckomål   Eleven kan redogöra för vad ett samhälle/en stat kan vinna 

på handel, kolonisation och/eller erövring. 

 Eleven kan beskriva vad kolonisering innebär. 

 Eleven kan redogöra för hur synen på olika aktörer beror på 

kultur, och att denna kan förändras. 

 Eleven förstår att kulturmöten (möten mellan 

stater/civilisationer) kan ta sig olika uttryck. 

 Eleven vet att såväl handel som kolonisation och erövring 

kan generera intäkter/kapital. 

 Eleven kan beskriva förhållandet mellan land A och land B, 

grunderna i en enkel kulturmötesmodell (se 

Kulturmötesmodellen, bilaga 1). 

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 9: Kolonialism och spridning av kristendom, 

europeiska språk och kultur som är gällande än idag 
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• Lektion 10: Triangelhandelns påverkan på Afrika och 

Amerika, rasismens bakgrund  

• Lektion 11: Arv från Sveriges historia – Vad var Svea 

rike/Svitjod? Varför associeras Sverige med vikingar? Hade 

vikingar verkligen hjälmar med horn? Hur kan man tjäna 

pengar på vikingar? Souvenirer och museet 

• Lektion 12: Vem var Gustav Vasa? Varför anses han vara 

Sveriges landsfader? Vad är Vasaloppet för någonting? 

Varför har Sverige fortfarande en monark? Varför finns det 

så olika åsikter om Vasa? Finns det någon 

landsfader/landsmoder i ditt hemland? 

Vecka 4. Repetition, fördjupad diskussion och examination 

Veckomål   Eleven kan redogöra för hur synen på ”upptäckare” och 

”erövrare” har förändrats i dag (t.ex. synen på Columbus). 

 Eleven kan anlägga källkritiska perspektiv på hur olika 

erövrare framställt sig som ”befriare”. 

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 13: Vilka är personerna på Sveriges pengar? 

• Lektion 14: Repetition inför prov 

• Lektion 15: Examination: (1) Faktakunskaper och se 

historiska samband, och hur olika epoker lett fram till 

varandra 

• Lektion 16: Examination: (2) Resonemang om historiebruk, 

de källkritiska kriterierna och källkritiskt resonemang 

 
  

https://app.studi.se/l/triangelhandeln
https://app.studi.se/l/triangelhandeln
https://urplay.se/program/207589-fatta-historia-medeltid-till-stormaktstid
https://urplay.se/program/207589-fatta-historia-medeltid-till-stormaktstid
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Modul C. Revolutionerna, politiska ideologier under 

1700-talet och Sveriges utveckling under 1800-talet  

(4 v., 4 tim./v.) 

För mer detaljerat innehåll och instuderingsfrågor se bilaga 3 

Termin 3, hösttermin 

vecka 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Ge 
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B
u

ff
er

t 
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Sh 
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MODULMÅL FÖR MODUL C I HISTORIA 

Ur Kunskapskrav för betyg E i slutet av årskurs 9: 

1. Eleven använder historiska referenser för att redogöra för innebörden av 

begreppet revolution, samt för att berätta om några olika revolutioner, deras 

orsaker och effekter. 

2. Eleven granskar några historiska källor kritiskt för att kunna redogöra för några 

historiska händelser.  

3. Eleven kan beskriva samhällsutveckling under 1700- och 1800-talen, och förstår 

hur olika ideologier, revolutioner och historiebruk hänger ihop.  

4. Eleven använder historiska begrepp för att ge en sammanhängande beskrivning 

av några viktiga händelser. 

Ur Centralt innehåll årskurs 7-9  

1. ”Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska 

ideologier” 

2. ”Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av 

människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller 

totalitär diktatur och motstånd mot detta.”  
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Vecka 1. Introduktion, revolutionsbegreppet 

Veckomål   Eleven kan redogöra för innebörden av begreppet 

revolution. 

 Eleven kan beskriva att industriella revolutionen bygger på 

förändringar och förutsättningar från tidigare epoker, och 

får större utväxling senare i historien (analys utifrån 

förändrings- och orsaksmodell). 

 Eleven kan berätta om industrialiseringen och dess sociala 

konsekvenser. 

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 1: Revolutionsbegreppets innebörd och modellen 

för förändringar/orsaker/konsekvenser (hänger ihop med 

följande lektion 2) 

• Lektion 2: Upplysningen: Det gamla sättet att se på världen 

och förändringar i tankesätt 

• Lektion 3: Industriella revolutionens grundorsaker med 

koppling bakåt till upptäckten av Nya världen/Nya tiden 

Förutsättningar för industriella revolutionen, 

kapitalansamling, vidgad världshandel, nya idéer och 

vetenskapliga/tekniska framsteg och industriella 

revolutionens början i England 

• Lektion 4: Sociala konsekvenser av industriella revolutionen 

Vecka 2. Samhällsomvandlingen i Frankrike: Franska revolutionens orsaker 

och konsekvenser 

Veckomål   Eleven kan analysera den historiska och samhälleliga 

utvecklingen med hjälp av orsaks- och konsekvensmodell. 

 Eleven kan redogöra för betydelsen av nya idéer under 

upplysningen och att dessa i sin tur hänger samman med 

nya idéer och tankar från renässansen och de stora 

upptäckterna. 

 Eleven visar kunskap om några förändringar i teknologi, 

medicin och vetenskap och dess konsekvenser för 

samhällsekonomi. 

 Eleven kan redogöra för nationalstaternas framväxt.  

 Eleven kan redogöra för upplysningen och de politiska 

ideologierna.    

Resurser/ • Lektion 5: Orsaker till franska revolutionen 

• Lektion 6: Revolutionsförloppet och samhällsutvecklingen 

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/#/historia/samhallsomvandlingar-och-idstromningar/industrialisering/den-industriella-revolutionen
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förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 7: Upplysningens idéer omsatta i praktiken och 

konsekvenser av franska revolutionen 

• Lektion 8: De politiska ideologierna i samband med 

industrialiseringen/franska revolutionen/upplysningen 

Vecka 3. Samhällsomvandlingen i Sverige 

Veckomål   Eleven kan analysera den historiska och samhälleliga 

utvecklingen med hjälp av orsaks- och konsekvensmodell. 

 Eleven kan berätta om social utveckling: 

fackföreningsrörelsen, sociala reformer, utbildning.  

 Eleven kan redogöra för Sveriges ekonomiska och politiska 

utveckling under tidsperioden: industrialisering, migration, 

demokratisering, folkrörelser, kvinnorörelser.    

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 9: Förutsättningar för omvandlingen från 

bondesamhälle till industriland 

• Lektion 10: Sociala konsekvenser av industrialiseringen: 

arbetarnas liv, fackföreningar, utbildning 

• Lektion 11: Migrationen: sambandet mellan 

samhällsomvandlingen i Sverige och samhällsomvandlingen 

i USA 

• Lektion 12: Politiska förändringar: politiska ideologier, 

fackföreningar, folkrörelser, demokratisering 

Vecka 4. Repetition, fördjupad diskussion, examination 

Veckomål   Eleven kan diskutera hur en nationell identitet skapas 

(existentiellt historiebruk). 

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 13: Fördjupning: OS-invigningen i London (finns på 

YouTube ca minut 18–34) och hur den lyfter fram 

industriella revolutionen i England som ett tecken på 

Englands storhet. 

• Lektion 14: Källkritisk övning från tidsperioden – t.ex. 

amerikabrev. 

• Lektion 15: Repetition inför prov. 

• Lektion 16: Examination: Upplysningen och ideologiernas 

roll för franska revolutionen eller utvecklingen i Sverige 

(valbart). 

https://urplay.se/program/207592-fatta-historia-upplysningen
https://urplay.se/program/207592-fatta-historia-upplysningen
https://urplay.se/program/207595-fatta-historia-frihetstid-till-industrialism
https://urplay.se/program/207595-fatta-historia-frihetstid-till-industrialism
https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/#/historia/samhallsomvandlingar-och-idstromningar/migration-inom-och-mellan-lander/utvandringen-fran-sverige
https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/#/historia/samhallsomvandlingar-och-idstromningar/migration-inom-och-mellan-lander/utvandringen-fran-sverige
https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/#/historia/samhallsomvandlingar-och-idstromningar/migration-inom-och-mellan-lander/utvandringen-fran-sverige
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=4As0e4de-rI
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=4As0e4de-rI
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Modul D. Konflikt och globalisering, 1900-talet och fram 

till idag (4 v., 4 tim./v.) 

För mer detaljerat innehåll och instuderingsfrågor se bilaga 4 

Termin 4, vårtermin 

vecka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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MODULMÅL FÖR MODUL D I HISTORIA 

Ur Kunskapskrav för betyg E i slutet av årskurs 9: 

1. Eleven använder historiska referenser för att redogöra för innebörden av globala 

konflikter, samt för att redogöra för orsaker till och konsekvenser av världskrigen. 

2. Eleven granskar några källor kritiskt för att kunna diskutera historieskrivning 

och historiebruk, och hur vi ser på till exempel förintelsen idag.  

3. Eleven kan beskriva hur globala konflikter uppkommer och hur de skulle kunna 

förhindras, med hjälp av sin kunskap om historia samt sin egen referensram. 

4. Eleven använder historiska begrepp för att ge en sammanhängande beskrivning 

av några viktiga händelser. 

Ur Centralt innehåll årskurs 7–9 

1. ”De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och 
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folkmord” 

2. ”Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa” 

Vecka 1. Imperialismen och första världskriget 

Veckomål   Eleven kan identifiera och analysera orsaker och 

konsekvenser till första världskriget. 

 Eleven kan redogöra för nazismens organisation och 

ideologi.  

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 1: Imperialismens orsaker. 

• Lektion 2: Imperialismens konsekvenser. 

• Lektion 3: Första världskrigets orsaker. (Fatta historia) 

• Lektion 4: Första världskrigets konsekvenser och 

Versaillesfreden. 

Vecka 2. Mellankrigstiden och andra världskriget 

Veckomål   Eleven kan redogöra för och analysera orsaker till globala 

krig och konflikter. 

 Eleven kan beskriva vad folkmord är och hur de uppstår, 

vad de orsakas av.  

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 5: Mellankrigstiden med fokus på 1920-talet. 

• Lektion 6: Mellankrigstiden med fokus på 1930-talet. 

• Lektion 7: Andra världskrigets förlopp. (Fatta historia)  

• Lektion 8: Andra världskrigets konsekvenser. 

Vecka 3. Förintelsen 

Veckomål   Eleven kan analysera hur konflikter uppstår och hur de kan 

undvikas eller lösas. 

 Eleven kan analysera första världskriget med fokus på hur 

det skulle kunnat undvikas. 

 Eleven kan analysera andra världskriget med fokus på hur 

det skulle kunnat undvikas. 

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 9: Vad är hatbrott? Var är folkmord? 

Antisemitismen i historien och orsakerna till förintelsen. 

(Boken ”Om detta må ni berätta finns att ladda ned och 

beställa här, finns även på andra språk) 

• Lektion 10: Förintelsens förlopp.  

https://app.studi.se/l/maktbalans-och-allianser
https://urplay.se/program/207593-fatta-historia-forsta-varldskriget
https://app.studi.se/l/aentligen-fred
https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/#/historia/imperialism-och-varldskrig/de-bada-varldskrigen/andra-varldskriget-forloppet
https://urplay.se/program/207596-fatta-historia-andra-varldskriget
https://app.studi.se/l/antisemitismens-historia
https://www.levandehistoria.se/material/om-detta-ma-ni-beratta
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• Lektion 11: Arvet efter förintelsen (Historiebruk) – 

Nürnbergrättegångarna - Förintelsens minnesdag 27 

januari (Amanda Linds tal från minut 24 och framåt är 

lämpligt att visa) – Vad kan vi göra för att stoppa 

spridningen av hat? 

• Lektion 12: Analyser av världskrigen. 

Vecka 4. Källkritik och examination 

Veckomål   Eleven tillämpar ett källkritiskt perspektiv på historiskt 

material eller historieskrivning. 

Resurser/ 

förslag på 

aktiviteter 

• Lektion 13: Källkritisk övning från berörd tidsperiod. T.ex. 

utdrag ur romanen ”På västfronten intet nytt” eller ur 

svensk press under andra världskriget. 

• Lektion 14: Fortsättning källkritisk övning. 

• Lektion 15: Repetition inför prov. 

• Lektion 16: Examination. 

 
  

https://www.levandehistoria.se/kalendarium/forintelsens-minnesdag-2019
https://www.levandehistoria.se/kalendarium/forintelsens-minnesdag-2019
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Bilaga 1: Samhällsfaktormodellen, 

kulturmötesmodellen och orsaksmodeller 
Underlag från lärare. 

Samhällsfaktormodellen 

 

Kulturmötesmodellen 
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Orsaksmodell 1. 

 

Orsaksmodell 2. 
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Orsaksmodell 3. 

 

 

  

Orsaksmodell 3. En händelse eller ett fenomen kan få olika följder

D

A  - till exempel en 

händelse eller ett fenomen

B

C

En händelse eller ett fenomen kan få följder på kort och lång sikt

B

C

A  - till exempel en 

händelse eller ett fenomen

Ett halvår Hundra årTio år

Från Maria Bjerregaard och Björn Kindenberg Språkutvecklande SO-undervisning (2015), s. 106-107
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Bilaga 2: Utkast till planering Historia 

modul B, alternativ 2 
Underlag från lärare. 

Antiken till upptäcktsresorna ur ett 

historiebruksperspektiv  

Lektion 1 - Vad är källkritik, historiebruk och historiemedvetenhet  

Källkritik: https://www.levandehistoria.se/film/historisk-kallkritik-pa-4-minuter 

I historia modul A nämndes begreppen källkritik, källor och tolkning (exempelvis 

vad kan en inköpslista för cirka 100 år sedan ge oss för kunskaper om dåtidens 

människor och deras matvanor). Hur kan man tolka inköpslistan? Är det en fattig 

eller rik person som ska gå och handla? Är det en gammal eller en ung person? 

Kan du se hur språket förändrats) 

I historia modul B kommer arbetet med historiebruk fortsätta, men nu kommer vi 

introducera de källkritiska kriterierna och försöka analysera en text som handlar 

om en historisk aktör  

Historiebruk: https://www.levandehistoria.se/film/historiebruk-pa-3-minuter 

Podcasten “I fokus” - https://www.so-rummet.se/podcast/historiebruk 

Historiebruk - att använda historia i olika syften gör vi hela tiden, ibland till och 

med utan att tänka på det. Många namn på städer eller länder kommer från 

historiska personer eller händelser. Dessutom finns det ordspråk som kommer 

från en specifik historisk period. 

Det finns flera olika historiebruk/syften med att använda historia, men göra att 

göra denna modul genomförbar föreslås en begränsning till 3 olika sätt att 

använda historia 

Språkligt historiebruk (denna typ av historiebruk är inte en av de klassiska 

typerna av historiebruk, men det är ett enkelt sätt att lära sig historia samtidigt 

som man lär sig svenska) Att använda ord, begrepp, namn och ordspråk som har 

en historisk koppling 

Kommersiellt historiebruk - Att använda historia för att tjäna pengar, genom att 

exempelvis göra en film som handlar om en historisk period, eller ha 

inträdesavgift på ett historiskt museum, eller att ett företag har ett namn eller 

symbol som anspelar på en historisk person eller händelse.  

https://www.levandehistoria.se/film/historisk-kallkritik-pa-4-minuter
https://stockholmskallan.stockholm.se/contentassets/7da14efbe17d48128177fd565129b5d0/lararhandledning---hur-vet-vi-det-vi-vet-om-historia.pdf
https://www.levandehistoria.se/film/historiebruk-pa-3-minuter
https://www.so-rummet.se/podcast/historiebruk
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Existentiellt historiebruk - Att skapa en identitet med hjälp av historia. Många 

länder han en “landsfader” eller “landsmoder”, hur kan dessa personer användas 

för att skapa en gemenskap? och hur bevaras minnet av denna person än idag? 

Exempelvis genom helgdagar, evenemang, statyer osv. 

Lektion 2 - Historiskt arv från forntidens mesopotamien och antikens 

grekland  

Hammurabis lag 

Hammurabis lag har påverkat delar av de lagar vi har idag, 

genom att ha påverkat bibeln 

“Öga för öga, tand för tand” 

• Vad betyder det här ordspråket? 

• Finns samma tanke på hämnd i lagboken idag? 

 

Inom skadeståndsrätt gäller “Öga för öga, tand för tand” i 

både Sverige och många andra länder. Den som orsakar en 

ekonomisk skada ska ersätta det vare sig han kan betala 

eller ej. Kan man ej betala får man betala av. 

Tid och årsindelning  

Sumererna levde i våra dagars Irak ca 3000–2000 f 

Kr. De räknade med ett matematiskt system som 

utgick från talet 60. Talet 60 förknippar många 

med tid. En minut är 60 sekunder och en timme är 

60 minuter. Det är faktiskt sumererna som ligger 

bakom att vi fortfarande mäter tid på det sättet!  

Sumerernas system gick i arv till de senare 

babylonierna och vidare till bl a grekerna. Grekiska 

astronomer använde systemet i modeller, som 

utvecklades till såväl bredd- som längdgrader. De 

delade upp jorden i 180 respektive 360 grader. 

Antikens Grekland  

Vad betyder ordet “Demokrati”? 

• Varför är ordet från grekiskan? 
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• Hade Grekland (Aten) demokrati under antiken? Hur såg den demokratin 

ut jämfört med dagens svenska demokrati? 

• Film på Studi: Demokrati i Antikens Aten  

“Akilleshäl” 

• Vad betyder det här ordspråket? 

• Varför tror ni att det ordspråket skapades? 

• Vad säger det ordspråket om Akilles? 

 

Öppna Pandoras ask  

• Vad betyder det här ordspråket? 

• Varför tror ni att det ordspråket skapades? 

 

En trojansk häst 

• Vad betyder det här 

begreppet? 

• Varför tror ni att det 

begreppet skapades? 

 

 

 

 

  

https://app.studi.se/l/demokrati-i-antikens-aten
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Lektion 3 - Historiskt arv från antikens Rom 

Varför heter månaderna som de heter? 

 

• Vilka var Julius Caesar och Augustus? 

• Vad har de gjort för att få en månad döpt efter sig?  

• På finska är månaderna inte döpta efter romerska gudar. Vad heter 

månaderna på ditt modersmål? Varför tror du att de heter så? 

• Film på Studi: Serie om romarriket, Ceasar tas upp först i avsnitt 6 och 

Augustus i avsnitt 9 

 

 

https://app.studi.se/l/rom-6-gallerna-och-caesar
https://app.studi.se/l/rom-6-gallerna-och-caesar
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Ord och ordspråk 

“Alla vägar leder till Rom”  

• Vad betyder det här ordspråket? 

• Varför tror ni att det ordspråket 

skapades? 

• Vad säger det ordspråket om 

Romarriket? 

 

“Rom byggdes inte på en dag” 

• Vad betyder det här ordspråket? 

• Varför tror ni att det ordspråket 

skapades? 

• Vad säger det ordspråket om 

Romarriket? 

 

Ordet: Barbar 

 

Varför heter planeterna som de heter?  

Den grekiska guden, himmelsguden och alla andra gudars fader, hette 

ursprungligen ”Ouranos”, Uranus är en latiniserad version.  

Neptunus är en romersk havsgud, vilket ju passar bra för den djupt blåa planeten.  
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• Vad var romersk och grekisk mytologi?  

• Varför kopierade romarna den grekiska mytologin och bytte namn på 

gudarna? 

• Varför tror du vi fortfarande använder romerska gudanamn på våra 

planeter? T.ex. Uranus och Neptunus upptäcktes efter antiken men fick 

ändå namn utifrån romersk mytologi  

Justitia - Rättvisans gud 

• Vad betyder ögonbindeln? 

• Vad betyder vågskålen? 

• Vad betyder svärdet? 

 

Den romerska rätten betraktas som en av de mest 

betydande insatserna i den mänskliga kulturens 

utveckling. Romarna hade i sitt rättssystem för första 

gången och på ett förebildligt sätt förstått att förena 

en fast logik och formell exakthet med ett realistiskt 

sinne för det praktiska livets skiftande behov. 

I den romerska rätten växte rättsreglerna fram direkt 

ur det konkreta fallet och till detta krävdes det en 

lösning. Genom normer som upplevdes som goda 

och samstämmiga och genom effektiva reformer för 

konflikthantering i en levande rättstillämpning 

kunde det romerska imperiet hållas samman. 

Ett begrepp som tidigt i den romerska rättshistorien 

allt tydligare skildes från sitt gudomliga 

sammanhang. Men symboliskt representerades 

iustia ändå av gudinnan Justitia.  

Justinianus har gått till historien som upphovsmannen till den enorma 

sammanställningen av romersk rätt som fått beteckningen Corpus Juris Civili. 

Grunden till lagstiftningen för hela Europa. 
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Lektion 4 - Historiskt arv från medeltiden  

Tjäna pengar på historiska muséer, t.ex. Vikingaliv https://vikingaliv.se/ 

Fördomar och diskriminering: Antisemitismen och islamofobin under antiken och 

medeltiden. 

Fördomar och diskriminering har en historisk bakgrund. Hat mot judar 

(antisemitism) kan spåras till tiden för Jesus död, och islamofobin började direkt 

efter islams grundande. Målet med denna lektion är att se hur antiken och 

medeltiden skapat och förstärkt dessa typer av diskriminering. 

Film på inläsningstjänst (begreppa) 

• https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/#/samhallskunskap/lag-och-

ratt/de-manskliga-rattigheterna/diskriminering 

 

Filmer på studi om antisemitism: 

• https://app.studi.se/l/antisemitismens-historia 

• https://app.studi.se/l/modern-antisemitism 

 

Bilder och texter 

• Antisemitism då och nu - 

https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/utstallni

ng_-_antisemitism_da_och_nu.pdf 

 

Islamofobi 

• https://app.studi.se/l/islams-expansion 

• https://app.studi.se/l/kristendomens-spridning-fraan-aar-1000-till-nu 

fram till 3.36 

 

  

https://vikingaliv.se/
https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/#/samhallskunskap/lag-och-ratt/de-manskliga-rattigheterna/diskriminering
https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/#/samhallskunskap/lag-och-ratt/de-manskliga-rattigheterna/diskriminering
https://app.studi.se/l/antisemitismens-historia
https://app.studi.se/l/modern-antisemitism
https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/utstallning_-_antisemitism_da_och_nu.pdf
https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/utstallning_-_antisemitism_da_och_nu.pdf
https://app.studi.se/l/islams-expansion
https://app.studi.se/l/kristendomens-spridning-fraan-aar-1000-till-nu
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Islamofobiskt citat från 1545 

”1545 Man hade börjat i Arabien, ’en ganska liten och trång ort’. På grund av de 

kristnas försumlighet och svaghet hade Muhammeds anhängare snart slagit 

under sig hela Asien, ’som är den största och bästa del av ganska hela världen’. 

Nu stod de i Europa, och Ungern var ’platt förhärjat’. Deras avsikt var att dra 

vidare genom Tyskland, och ingenting hindrade att turken en dag stod vid 

Östersjön och sedan tvingade hela världen ’under sitt djävulsregemente’. För att 

förhindra en sådan katastrof måste Sverige sluta upp vid de andra kristliga 

rikenas sida.  

Kungligt mandat från Gustav Vasa, 1545, för att motivera en extra skatt menad att 

skänkas till påvestolens korståg. Återgivet av Robert Murray, (1984:94f.) Till 

Jorsala: svenska pilgrimsresor och andra färder till det Heliga landet under tusen 

år. Utgiven av Proprius, Stockholm.  

Islam har länge varit en religion som fått utstå kritik, nedsättande kommentarer 

och som uppfattats som radikalt annorlunda. Den svenska förståelsen av islam 

har dock aldrig varit en separat, nationell affär. Tvärtom är det hela tiden genom 

impulser utifrån som bilden har formats. Alltsedan islams första expansion under 

senare hälften av 600-talet och fram till början av 1800-talet då europeiska 

kolonialmakter kom att kontrollera en allt större del av jordens yta, har islam och 

muslimer (och de dynastier som varit ’muslimska’) uppfattats som, och i viss mån 

varit, militära hot mot framför allt södra och östra Europa under mer än tusen år. 

Fruktan för och motståndet mot islam uttrycktes av kyrkan i bönböcker, 

målningar och skulpturer i kyrkor, predikningar, stridsskrifter och givetvis genom 

korståg. Detta skedde även i Sverige, ofta enligt mönster övertagna från Tyskland.  

I dessa sammanhang målades islam upp som Antikrists religion. Den svenska 

staten och dess ämbetsmän hade dock ett mer pragmatiskt förhållande till 

muslimska stormakter än kyrkan. Under den period när Sverige växte till att bli en 

regional stormakt ökade de politiska kontakterna med kringliggande krafter. Den 

svenska politiska eliten identifierade tidigt det osmanska kalifatet som en av de 

viktigaste alliansparterna i maktkampen med Ryssland. Vid Uppsala universitet 

kunde den blivande kyrkliga och världsliga eliten på 1600-talet studera arabiska, 

turkiska och persiska vilket var språk som lade grunden till en diplomatisk 

karriär. Kronan skickade ambassadörer till Konstantinopel för att få osmanskt 

stöd för svenska intressen mot Ryssland.”9  

 

Text från Historiska museet om digerdöden. 

                                                        

9 https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/islamofobi.pdf sid 17 

https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/islamofobi.pdf
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Lektion 5 - Historiskt arv från renässansen  

Renässansmänniskan  

 

Lektion 6 - Historiskt arv från upptäcktsresorna  

1. Varifrån har landet Colombia fått sitt namn? 

a) Vem var Christofer Columbus och vad gjorde han? 

 

2. Varför pratar de flesta länder i Latinamerika spanska?  

3. Varför pratar man portugisiska i Brasilien? 

4. Varför är den största religionen i Latinamerika katolsk kristendom? 

a) Varför och hur koloniserade Spanien och Portugal Sydamerika? 

 

5. Varifrån har Argentina fått sitt namn? - Namnet Argentina kommer från det 

latinska ordet för silver (argentum). Namnet kommer sig av att de första 

spanjorerna som mötte ursprungsinvånare i dagens Argentina fick silverobjekt i 

present. Den stora floden i området fick namnet Silverfloden (Rio de la Plata). 

6. Varför heter Brasiliens näst största stad Rio de Janeiro och Argentinas 

huvudstad Buenos Aires? Amerigo Vespucci (en Italiensk upptäcktsresande med 

på ett spanskt fartyg till Nya världen och 1501 seglade med några portugisiska 

fartyg till Brasilien) färdades söderut längs kusten. Den första januari 1502 fann 

han en stor bukt som han trodde var en flodmynning och därför döptes floden till 

Rio de Janeiro (Januarifloden). Det var en varm och fuktig plats. Längre söderut 

kom han till en vik med bättre klimat, så den döpte han till Buenos Aires (bra 

luft). 

7. Varifrån har kontinenterna Syd- och Nordamerika fått sina namn? Amerigo 

Vespuccis brev trycktes och kom 1507 ut som en liten bok. Utgivaren skrev att en 

ny världsdel hade hittats, som han kallade Amerige eller America efter dess 

upptäckare Amerigo. 

a) Vem var Amerigo Vespucci? 
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8. Varifrån har Magellans sund fått sitt 

namn? 

a) Vem var Ferdinand Magellan? 

 

9. Varför heter en stad i Indien Vasco 

da Gama?  

a) Vem var Vasco da Gama?  

 

Bilden till vänster föreställer World's 

Columbian Exposition som var en världsutställning i Chicago i USA 1893. 

Utställningen uppfördes för att fira 400-årsjubileet av Christoffer Columbus 

upptäckt av färdvägen till Amerika. Bilden till höger visar demonstranter som bär 

på en banderoll där det står ”Columbus upptäckte inte Amerika, han invaderade 

det!”. Bilden är tagen 1992.    

 

 

Lektion 7 - Historiskt arv från triangelhandeln  

 

Lektion 8 - Övning i källkritik Columbus brev  
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Bilaga 3: Kompletteringspaket Historia C - 

Upptäckter och revolutioner  
Underlag från lärare. 

Provets innehåll och tips på hur ni kan plugga inför provet:  

1. Hur upptäckterna av nya färdvägar på haven påverkade utvecklingen 

under 1500 talet, 1600-talet och 1700-talet? 

 

Studi-filmer: Christofer Columbus, Vasco da Gama  

Triangelhandel, Två slavars liv, svensk slavhandel 

2. Vad var upplysningen? 

 

Film: Fatta historia  

Studi-film: filmad genomgång 

3. Vilka var upplysningsidéerna och vad hade de för påverkan på samhället 

under 1700-talet? 

 

Arbetsblad 

4. Vilka var orsakerna till den industriella revolutionen? 

 

Studi-filmer: 4 filmade genomgångar och 3 filmer  

 

5. Nämn två nya uppfinningar som var viktiga under den industriella 

revolutionen och beskriv varför dessa uppfinningar var viktiga 

 

6. Vilka var konsekvenserna av den industriella revolutionen? 

 

7. Vilka var orsakerna till den amerikanska revolutionen? 

 

Studi-filmer: 1 filmad genomgång och 4 filmer 

 

8. Vilka var konsekvenserna av den amerikanska revolutionen? 

 

9. Vilka var orsakerna till den franska revolutionen? 

 

Studi-filmer: 2 filmade genomgångar och 3 filmer  

Läsa/lyssna på digilär 

https://app.studi.se/l/christofer-columbus
https://app.studi.se/l/vasco-da-gama
https://app.studi.se/l/triangelhandeln
https://app.studi.se/l/tvaa-slavars-liv
https://app.studi.se/l/svensk-slavhandel
https://urskola.se/Produkter/207592-Fatta-historia-Upplysningen
https://app.studi.se/l/upplysningen
https://www.ur.se/mb/pdf/Arbetsblad/207000-207999/207829-2_Fattahistoria_Upplysningen.pdf
https://app.studi.se/l/fran-hemindustri-till-fabriksarbete
https://app.studi.se/l/bakgrund
https://app.studi.se/l/napoleon
https://digilär.se/inloggad/so-laromedel/historia/tre-revolutioner/lattlasta-textavsnitt/den-franska-revolutionen
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10. Vilka var konsekvenserna av den franska revolutionen? 

 

11. Hur uppkom ideologierna socialism, feminism, konservatism och 

liberalism 
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Bilaga 4: Kompletteringspaket Historia D 

Underlag från lärare. 

1. Vad var imperialismen för någonting? 

 

Film på Learnify 

Text om imperialismen 

2. Vad var orsakerna och konsekvenserna av imperialismen? 

 

3. Vad var orsakerna till första världskriget? 

 

Film på Studi: Maktbalanser och allianser 

Film på Studi: Skotten i Sarajevo 

Film: Fatta historia  

Fatta historia: Första världskriget (kort version) 

4. Vad var annorlunda med första världskriget jämfört med alla tidigare krig? 

 

Text första världskriget 

Film på Studi: Skyttegravskrig och nya vapen 

5. Nämn några viktiga händelser under Första världskriget  

 

Film på Studi: Västfronten 

Film på Studi: Östfronten 

Film på Studi: USA går med i kriget 

Filmad genomgång på Studi: Ryska revolutionen 

Film på Learnify 

6. Vad var konsekvenserna av första världskriget? 

 

Film på studi: Första världskrigets konsekvenser 

7. Hur kan du göra för att ta reda om informationen i en historisk källa är 

trovärdig eller inte? 

 

Film: Källkritik på 4 minuter  

https://www.learnify.se/l/show.html#MQ2GG?rand=1&context=&startId=
https://docs.google.com/document/d/1mYYeV3RrNnxs9wOAQhb2DOmzt38Enc6y3rxc_muXF_s/edit?usp=sharing
https://app.studi.se/l/maktbalans-och-allianser
https://app.studi.se/l/skotten-i-sarajevo
https://urskola.se/Produkter/207593-Fatta-historia-Forsta-varldskriget
https://urskola.se/Produkter/207600-Fatta-historia-kortversion-Forsta-varldskriget
https://docs.google.com/document/d/1gq2btpI2WE0g6ng6DOX3PnBOWALQsOyVqoGQKVCJSkM/edit?usp=sharing
https://app.studi.se/l/skyttegravar-och-nya-vapen
https://app.studi.se/l/vaestfronten
https://app.studi.se/l/oestfronten
https://app.studi.se/l/usa-gaar-in-i-kriget
https://app.studi.se/l/ryska-revolutionen
https://www.learnify.se/l/show.html#ZVoBQ?rand=1&context=&startId=
https://app.studi.se/l/foersta-vaerldskrigets-konsekvenser
https://www.levandehistoria.se/film/historisk-kallkritik-pa-4-minuter
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8. En historisk källa är som ett verktyg, du behöver olika verktyg beroende på vad 

du vill göra. Vilken information kan du få genom att läsa exempelvis en dagbok 

eller brev skrivna av ett barn under första världskriget? Vilken information kan 

du få genom att läsa en nyhetsartikel i en dagstidning om första världskriget?  

 

Film: Brev från första världskriget  

9. Vad var Versaillesfreden för någonting och hur påverkade villkoren i 

Versaillesfreden Tyskland under mellankrigstiden? 

Film på Studi: Äntligen fred  

10. Vad menas med begreppet “det glada 20-talet”  

Filmad genomgång på Studi: Det glada tjugotalet” 

11. Var var orsakerna till att Hitlers parti NSDAP vann valet i tyskland 

1932? Vad hade hänt i Tyskland jämfört med valet 1928 (då NSDAP 

bara fick ett fåtal procent)  

 

Filmad genomgång på Studi: 

Nazisternas väg till makten 

Film på Studi: Nazisternas väg till 

makten del 1 

Film på Studi: Nazisternas väg till 

makten del 2 

12. Vad menas med eftergiftspolitiken? 

  

Film på Learnify (se mellan 7.15 och 

18.30)  

13. Vad var orsakerna till Andra 

världskriget? 

 

Filmad genomgång på Studi: Vägen till 

Andra världskriget 

Fatta historia: Andra världskriget 

Fatta historia: Andra världskriget (kort version) 

14. Vilka länder var med i andra världskriget och på vilka platser i världen var det 

krig? 

 

15. Nämn några viktiga händelser under Andra världskriget 

 

https://urskola.se/Produkter/183066-Brev-fran-forsta-varldskriget-Thierry-i-Frankrike
https://app.studi.se/l/aentligen-fred
https://app.studi.se/l/det-glada-tjugotalet
https://app.studi.se/l/nazisternas-vag-till-makten
https://app.studi.se/l/nazisternas-vag-till-makten
https://app.studi.se/l/nazisternas-vaeg-till-makten-1
https://app.studi.se/l/nazisternas-vaeg-till-makten-1
https://app.studi.se/l/nazisternas-vaeg-till-makten-2
https://app.studi.se/l/nazisternas-vaeg-till-makten-2
https://www.learnify.se/l/show.html#oY3BX?rand=1&context=&startId=
https://www.learnify.se/l/show.html#oY3BX?rand=1&context=&startId=
https://app.studi.se/l/vagen-till-andra-varldskriget
https://app.studi.se/l/vagen-till-andra-varldskriget
https://urskola.se/Produkter/207596-Fatta-historia-Andra-varldskriget
https://urskola.se/Produkter/207604-Fatta-historia-kortversion-Andra-varldskriget
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Filmad genomgång på Studi: Kriget börjar 

Filmad genomgång på Studi: Kriget fortsätter 

Filmad genomgång på Studi: Kriget tar slut 

16. Vad var konsekvenserna av Andra världskriget? 

 

17. Vad var förintelsen för någonting? Orsaker och konsekvenser 

  

Om detta må ni berätta (på olika språk) 

Filmer på Forum för levande historia 

Filmad genomgång på Studi: Förintelsen del 1  

Filmad genomgång på Studi: Förintelsen del 2  

Filmad genomgång på Studi: Förintelsen del 3  

18. Vad betyder ordet antisemitism? 

 

19. Varför tror du att Förintelsen har en egen minnesdag (28 januari)? 

 

 

 

https://app.studi.se/l/kriget-borjar
https://app.studi.se/l/kriget-fortsatter
https://app.studi.se/l/kriget-tar-slut
https://www.levandehistoria.se/material/om-detta-ma-ni-beratta
https://www.levandehistoria.se/material/fakta-om-forintelsen-film
https://app.studi.se/l/forintelsen-i
https://app.studi.se/l/forintelsen-ii
https://app.studi.se/l/forintelsen-iii

