
Pedagogisk planering- Historia, Antiken 
 

Syfte 

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, och 

 använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas 

och används. 

Centralt innehåll 
 

Ur det centrala innehållet i kursplanen för historia kommer det här arbetsområdet att beröra 

punkterna 

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 

 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. 

Hur historia används och historiska begrepp 

 Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar 

deras villkor och värderingar. 

 Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och 

kalla kriget samt olika syn på deras betydelser. 

 Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder 

och hur de används i historiska sammanhang. 

Arbetssätt/ aktiviteter för bedömning 

Detta skall göras 

Vi kommer att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket under det här arbetsområdet. 

Under lektionerna kommer föreläsning att varieras med filmklipp och uppgifter som görs 

under lektionstid.  



Ett mindre faktaprov kommer att göras, tillsammans bestämmer vi om vi ska dela upp 

kulturerna och ha ett prov för sig eller båda samtidigt. 

Utöver provet så kommer vi också att göra ett fördjupningsarbete. Jag kommer att 

presentera en lista med förslag på ämnen som ni kan välja från eller hitta på ett eget ämne 

som har med epoken att göra.  

Bedömning 

Bedömningen sker löpande under lektionstid genom enskilda och gruppuppgifter men också 

genom fördjupningsarbetet och faktaprovet. 

Det som bedöms är  

 Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av 

tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, 

 Förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa 

historisk kunskap, 

Kunskapskrav 
 

Betyg E D C B A 

Du har 
baskunskaper om 
hur det var förr i 
tiden och om 
historiska 
händelser och 
personer. 

I huvudsak alla 
kriterier för 
betyget C 

Du har goda 
kunskaper om hur 
det var förr i tiden 
och om historiska 
händelser och 
personer. 

I huvudsak alla 
kriterier för 
betyget A 

Du har mycket 
goda kunskaper 
om hur det var förr 
i tiden och om 
historiska 
personer. 

Du kan diskutera 
på ett enkelt sätt 
hur samhället 
förändras, vad 
människor gör, hur 
de lever, om 
Förintelsen och 
andra folkmord. Du 
diskuterar olika 
orsaker och följder 
till detta på ett 
enkelt sätt. 

 Du kan diskutera 
på ett utvecklat 
sätt hur samhället 
förändras, vad 
människor gör, hur 
de lever, om 
Förintelsen och 
andra folkmord. Du 
diskuterar olika 
orsaker och följder 
till detta på ett 
utvecklat sätt. 

 Du kan diskutera 
på ett välutvecklat 
sätt hur samhället 
förändras, vad 
människor gör, hur 
de lever, om 
Förintelsen och 
andra folkmord. Du 
diskuterar olika 
orsaker och följder 
till detta på ett 
välutvecklat sätt. 

Du kan förklara hur 
den tid människor 
lever i kan påverka 
deras liv och 
åsikter. 

 Du kan förklara hur 
den tid människor 
lever i kan påverka 
deras liv och 
åsikter. 

 Du kan förklara hur 
den tid människor 
lever i kan påverka 
deras liv och 
åsikter. 

Du kan undersöka 
hur möten mellan 
kulturer, in- och 

 Du kan undersöka 
hur möten mellan 
kulturer, in- och 

 Du kan undersöka 
hur möten mellan 
kulturer, in- och 



utvandring, politik 
och hur människor 
lever har 
förändrats genom 
historien. Du 
beskriver hur olika 
tidsperioder 
hänger ihop på ett 
enkelt sätt. 

utvandring, politik 
och hur människor 
lever har 
förändrats genom 
historien. Du 
beskriver hur olika 
tidsperioder 
hänger ihop på ett 
utvecklat sätt. 

utvandring, politik 
och hur människor 
lever har 
förändrats genom 
historien. Du 
beskriver hur olika 
tidsperioder 
hänger ihop på ett 
välutvecklat sätt. 

Du kan diskutera 
hur du tror att 
förändringar skulle 
kunna fortsätta 
inom in- och 
utvandring, politik 
och hur människor 
lever och möten 
mellan kulturer. Du 
motiverar det du 
tror med enkla 
exempel från förr 
och nu.  

 Du kan diskutera 
hur du tror att 
förändringar skulle 
kunna fortsätta 
inom in- och 
utvandring, politik 
och hur människor 
lever och möten 
mellan kulturer. Du 
motiverar det du 
tror med 
utvecklade 
exempel från förr 
och nu.  

 Du kan diskutera 
hur du tror att 
förändringar skulle 
kunna fortsätta 
inom in- och 
utvandring, politik 
och hur människor 
lever och möten 
mellan kulturer. Du 
motiverar det du 
tror med 
välutvecklade 
exempel från förr 
och nu.  

Du kan använda 
historiska källor för 
att dra enkla 
slutsatser om hur 
människor lever. 
Du kan diskutera 
på ett enkelt sätt 
om informationen 
och källorna är 
pålitliga och 
viktiga. 

 Du kan använda 
historiska källor för 
att dra utvecklade 
slutsatser om hur 
människor lever. 
Du kan diskutera 
på ett utvecklat 
sätt om 
informationen och 
källorna är pålitliga 
och viktiga. 

 Du kan använda 
historiska källor för 
att dra 
välutvecklade 
slutsatser om hur 
människor lever. 
Du kan diskutera 
på ett välutvecklat 
sätt om 
informationen och 
källorna är pålitliga 
och viktiga. 

Du kan diskutera 
på ett enkelt sätt 
hur och varför 
historia kan 
användas på olika 
sätt i olika 
situationer. Du 
diskuterar på ett 
enkelt sätt hur 
olika uppfattningar 
om historien kan 
leda till olika 
uppfattningar i 
nutiden och vilka 
följder det kan få. 

 Du kan diskutera 
på ett utvecklat 
sätt hur och varför 
historia kan 
användas på olika 
sätt i olika 
situationer. Du 
diskuterar på ett 
utvecklat sätt hur 
olika uppfattningar 
om historien kan 
leda till olika 
uppfattningar i 
nutiden och vilka 
följder det kan få. 

 Du kan diskutera 
på ett välutvecklat 
sätt hur och varför 
historia kan 
användas på olika 
sätt i olika 
situationer. Du 
diskuterar på ett 
välutvecklat sätt 
hur olika 
uppfattningar om 
historien kan leda 
till olika 
uppfattningar i 
nutiden och vilka 
följder det kan få. 



Du kan använda 
historiska begrepp 
på ett ganska bra 
sätt när du 
studerar historia, 
diskuterar historia 
och använder 
historiska källor. 

 Du kan använda 
historiska begrepp 
på ett bra sätt när 
du studerar 
historia, diskuterar 
historia och 
använder historiska 
källor. 

 Du kan använda 
historiska begrepp 
på ett mycket bra 
sätt när du 
studerar historia, 
diskuterar historia 
och använder 
historiska källor. 

 


