En ny historieundervisning.
Vad betyder det för samarbetet mellan skola och
arkiv?

Arbete med källor i
Lgr11 och Gy11

Lgr 11 - Kursplanens uppbyggnad
Syftet med
undervisningen i
ämnet

Mål för
undervisningen

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Syfte
Lgr 11: Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna
utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska
bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det
förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om
framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och
om hur historia kan användas för olika syften.
Gy 2011: Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar,
fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det
förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur
historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin
förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar
synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.

Historiemedvetande och mål
nutidsförståelse
tolkning

då - 1986

handlingsberedskap

nu - 2011

sedan - ?

Historiemedvetande och mål
nutidsförståelse
tolkning

då

handlingsberedskap

nu

- kunskap om historia

- kunskap om historia skapas
- kunskap om hur historia används

sedan

Lgr11 – Gy2011
- använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser,
personer, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar
och perspektiv.
Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på
framtiden.
- kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera
resultatet med varierande uttrycksformer.
- reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika
perspektiv
Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och
under olika tidsperioder.

- använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och
dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Vad tycker lärarna om syfte och mål grsk?
I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
1 = instämmer inte alls, 7 = instämmer helt

5,42 Syftet och målen tillgodoser i huvudsak det jag själv
uppfattar som behoven i historieundervisningen
5,94 Det finns ett tydligt samband mellan syfte och mål
för undervisningen i historia

6,05 Målen möjliggör en utmanande undervisning för
eleverna
Enkät till lärare som undervisar i historia december 2009

Vad tycker lärarna om centralt innehåll grsk?
5,69 Det finns ett tydligt samband mellan ämnets
centrala innehåll och syftet med undervisningen
3,17 Omfattningen av det centrala innehållet i ämnet
historia är rimligt i förhållande till den
garanterade undervisningstiden

Enkät till lärare som undervisar i
historia december 2009

Historisk referensram och källor i årskurs 4-6


Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500
- Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer
kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn,
kvinnor och män.



Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500 –1700
- 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.



Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700–
1850
- Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges
historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Historisk referensram och källor i årskurs 7-9















Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
11 timmar
Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700–talet, till exempel i
Afrika, Amerika och Asien.
Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter
och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900
19 timmar
Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt
konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och
några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina
egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och
kampen mot slaveri.
Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950 –
26 timmar
Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism. Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen. De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen
och Gulag.
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.

Historisk referensram och källor i årskurs 7-9
Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid 26 timmar


Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel
kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och
förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.



Framväxten av det svenska välfärdssamhället.



Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i
Sverige.



Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.



FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).



Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.



Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande
förändringar i människors levnadsvillkor.

Gy 2011 - Ämnesplanens uppbyggnad
Syftet med
undervisningen i
ämnet

Mål för undervisningen

Sex olika kurser
1a.1,1a.2,1b,2a,2b,3
Valda mål för kursen

Centralt innehåll för kursen

Kunskapskrav för kursen

Lgr11 – Gy2011
- använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser,
personer, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar
och perspektiv.
Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på
framtiden.
- kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera
resultatet med varierande uttrycksformer.
- reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika
perspektiv
Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och
under olika tidsperioder.

- använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och
dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Gy2011 -Arbete med källor och arkivmaterial




Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella
förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika
perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (1a.1
och 1b)
Tolkning och användning av olika slags källmaterial. (1a.1)



Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån
källkritiska kriterier och metoder (1b.1)



Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial,
pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.
(2a och b)



Olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt källmaterial, till exempel
genom arkiv, muntlig historia eller digitala media. (3)
Källkritiska och metodiska problem förknippade med behandlingen av olika typer av
historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia, socialhistoria eller miljöhistoria. (3)
Hur undersökningar baserade på primärkällor utifrån en formulerad historisk frågeställning
genomförs samt hur resultatet kan sammanställas, presenteras och ventileras. (3)
Hur historia används inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån
ett regionalt eller lokalt perspektiv. (3)





Hur historia används och historiska begrepp
årskurs 7-9


Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga
uttryck, byggnader, städer och gränser.



Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen,
föreningslivet, organisationer och företag.



Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.



Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor
och värderingar.



Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de
används i historiska sammanhang.



Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget
samt olika syn på deras betydelser.

Att använda historia

Kommersiellt historiebruk
History Marketing






”History Marketing är bron mellan dåtid och
nutid, och metoden skärper blicken mot
framtiden.”
”Att bevara och berätta om ett företags historia
fördjupar den egna företagskulturen, ger
stabilitet åt marknadsföringen och, inte minst,
stärker det egna varumärket.”
”Varje företag har en historia och skapar
dagligen det som blir historia i framtiden.”

Källa till
kristallnattens
händelser?

Källa till
användning av
kristallnattens
händelser?

Historiebruk och källor
Vetenskapligt

källkritik

Existentiell

källanvändning

Moraliskt

källanvändning

Ideologiskt

källanvändning

Kommersiellt

källanvändning

Icke-bruk

källanvändning

Lokalhistoriskt material
– det stora i det lilla

Autentiskt källmaterial
– autentiska frågor
Annonserna från veckotidningen
Husmodern januari 1945.

Hur historia skapas
- hur vi vet det vi vet?

Svårigheter
Tid och organisation
 Språk
 Tillgänglighet
 Perifert ämnesområde




Nu centralt innehåll!

En ny historieundervisning.
Vad betyder det för samarbetet mellan
skola och arkiv?
Det betyder att skolan behöver hjälp
med följande…

Källanvändning i Lgr 11 åk 4-9
- 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.
- Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan
berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i
levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
- Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers
strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor,
till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och
kampen mot slaveri.
- 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.

Källkritik och källanvändning i Gy2011




Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella
förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika
perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (1a.1
och 1b)
Tolkning och användning av olika slags källmaterial. (1a.1)



Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån
källkritiska kriterier och metoder (1b.1)



Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial,
pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.
(2a och b)



Olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt källmaterial, till exempel
genom arkiv, muntlig historia eller digitala media. (3)
Källkritiska och metodiska problem förknippade med behandlingen av olika typer av
historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia, socialhistoria eller miljöhistoria. (3)
Hur undersökningar baserade på primärkällor utifrån en formulerad historisk frågeställning
genomförs samt hur resultatet kan sammanställas, presenteras och ventileras. (3)
Hur historia används inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån
ett regionalt eller lokalt perspektiv. (3)





Lite didaktik


Vad har vi att bidra med till
historieundervisningen i Lgr11 och Gy11?



Hur skulle historielärarna vilja arbeta?



Varför är det viktigt för eleverna att arbeta med
detta i historia?
(Och kan vi kanske bidra till arbete med historiebruk?)

Tillägg till powerpoint
Malmö högskola har fått ansvaret för det nationella
ämnesprovet i historia för åk 9 och vill gärna ha
kontakter med arkiv som kan bidra med material till
provkonstruktionen. Har ditt arkiv material som du
tror skulle kunna vara intressant att använda i en
provkonstruktion så kontakta
per.eliasson@mah.se


