HISTORIA – BERÄTTA OCH FRAMSTÄLLA
I den här övningen får eleverna utveckla sina kunskaper genom att berätta och
framställa genom att skapa film/rörlig bild. Den här övningar har flera kopplingar till
kursplanen då eleverna kan i stort sätt berätta om vad som helst. Nedan ser du
utdrag från kursplanen som går att koppla till övningen.
Vi ser att följande kunskapskrav kan uppfyllas i denna övning:
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
•

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och
barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära
i skolan och hemma.

•

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför
de kan behövas. Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön
kan påverka var människor bor och arbetar.

•

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och
verksamheter i närområdet. Dessutom kan eleven ange några orsaker till att
människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan
innebära för barn och familjer.

•

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger
utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling. Eleven
identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur
man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken. Eleven kan
samtala om elevnära livsfrågor.

•

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära
samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa
frågor. Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom
enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla
sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
•

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och
gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till

viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av
samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
•

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och
levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven
visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och
motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar
till det förflutna.

•

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om
människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas
användbarhet.

•

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla
resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av
historiska händelser, personer och tidsperioder.

•

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid
användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven
använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
•

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och
gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till
viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av
samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om
Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors
villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

•

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration,
politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika
tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa
utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del
underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

•

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del
underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till
viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

•

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia
har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,
samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i
nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden,
skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang
om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i

huvudsak fungerande sätt.

Du som lärare bestämmer själv under hur många lektioner ni ska jobba med
övningen och vad ni ska ha för tema. Om du inte har ett färdigt tema
rekommenderar vi att utgå från kursplanens centrala innehåll:
Historia 1-3,
Skapa en film om till exempel: Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk
mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
Historia 4-6,
Skapa en film om till exempel: Vad historiska källor, till exempel brev och andra
dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och
män jämfört med i dag.
Historia 7-9,
Skapa en film om till exempel: Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på
dessa.
Ämnets syfte:
•

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att
de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom
historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

•

Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla
förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk
kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för
att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och
värderingar.

•

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska
berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få
olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och
föreställningar.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder,
händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och
utifrån olika perspektiv.

