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Till elever, föräldrar och lärare
Historiekunskaper är viktiga för att förstå sam
hället vi lever i. Min ambition med Historia 7-9 är
att eleverna ska utveckla dels en historisk referens
ram och dels förmågorna som anges i kursplanen.
Därför har jag försökt tydliggöra kopplingen
mellan historieämnets syfte och det centrala inne
hållet. Det har jag även haft i åtanke vid urval av
bilder till boken.
Historieämnets utveckling
Historieämnet utvecklas hela tiden. Tidigare kriti
serades historieundervisningen för att den hand
lade om kungar i stället för om vanliga människor.
En genomgång av några läroböcker i historia 2015
visade att endast få kvinnor namngavs i böckerna.
Historiker blir allt bättre på att belysa kvinno
perspektivet i historien.
Tre viktiga principer
Boken är skriven efter Capensis tre principer för
läromedelsförfattande.
1. Att följa kursplanen
Kursplanen i historia är genomarbetad. Den har
därför varit ”enkel” att konkretisera i en lärobok en lärobok som följer kursplanen.
Kursplanen är i mångt och mycket kronologiskt
upplagd. Det innebär att boken med behåll
ning kan läsas från pärm till pärm. Kursplanens
sista kunskapsområde ”Hur historia används och
historiska begrepp” kan däremot saxas in i historie
undervisningen under hela högstadietiden.

2. En tydlig struktur
Boken är indelad efter kursplanens fem kunskaps
områden. Varje kapitel motsvarar ett centralt inne
håll, vilket gör det enkelt att följa kursplanen.
3. Enkelt att förstå
Alla svåra begrepp förklaras första gången de an
vänds i texten. De används sedan i grafik, bildtexter
och frågor. Begreppen hittas dessutom i slutet av
varje kapitel. Där finns också ”Fler ord och be
grepp” som ger möjlighet till fördjupning i historia.
Tack till alla som har hjälpt till
Det är många bitar som ska falla på plats när en
lärobok skrivs. Jag har under resans gång fått stort
stöd av redaktören och referensläsarna.
Bland bokens referensläsare finns mångårig
erfaren
het av undervisning i historia, både på
grundskole-, gymnasie- och universitetsnivå. Alla
kapitel har dessutom använts av olika högstadie
klasser runt om i Sverige. Boken har därmed fått
en bred granskning där olika perspektiv på peda
gogiskt upplägg och urval av ämnesinnehåll har
gjorts.
Jag skulle vilja rikta ett särskilt tack till Marcel
Lainé och Lydie Lainé för att jag fick använda
d
eras morfars respektive gammelmorfars dag
bok från första världskriget. Även ett stort tack
till Susanne Carlsson för hjälp med kapitlet om
antiken.
Jag hoppas att boken ska tillföra undervisningen i
historia något nytt. God läsning och lycka till!
Julia Lindholm
Paris, 10 april 2016

Introduktion till historia
Historia är det som redan har hänt, det vill säga
det förflutna. Ordet historia kommer från grekisk
an och betyder att undersöka. Historia beskriver
det vi vet om mänsklighetens förflutna.

elserna kommer kanske påverka våra egna liv. Att
studera historia kan hjälpa dig att förstå varför ditt
liv ser ut som det gör idag. Ditt liv är nämligen en
del i ett större historiskt sammanhang.

Levande historia
Alla människor är levande historia. Vi har språk,
kulturer och traditioner med olika lång historia. Vi
använder kunskaper och teknik som bygger vidare
på äldre kunskaper och äldre teknik.
Bokstäverna du läser har sitt ursprung i ett
gammalt latinskt alfabet som i sin tur har utveck
lats från det grekiska alfabetet. Runt omkring oss
finns spår av historien som hänger ihop med vår
egen historia eller platsen där vi bor.

Varför ska du läsa historia?
I ämnet historia får du läsa om historiska händelser
och förändringar i Sverige, i Europa och i världen.
I årskurs 7 - 9 ligger kursplanens tyngdpunkt på

Din plats i historien
Varje människa har en egen historia. Under varje
persons liv inträffar världshändelser som i fram
tiden kommer att ses som historiska. De här händ

Gånggrifter är gravplatser som är över 5 000 år
gamla. Två av tre gånggrifter i Sverige finns i Falbygden, Västergötland. Bilden visar Luttra gånggrift.

Den här pojken som föddes 1920 är 13 år på bilden. I
skolan var det boxning på schemat varje vecka för att
pojkarna skulle bli starka och tåla smärta.

I förgrunden ses resterna av en gammal bro över flod
en Tigris, i Hasankeyf, sydöstra Turkiet. Den byggdes
1116. Den nya bron finns i bakgrunden.
1800- och 1900-talen i framför allt Europa. Du
får även läsa om tidiga högkulturer i olika delar av
världen.
I flera kapitel möter du utdrag ur olika historiska
källor som du får granska källkritiskt. Sista delen
av boken handlar om hur historiska begrepp och
historia kan användas på olika sätt.
Genom att läsa historia blir det lättare att för
stå varför nutiden ser ut som den gör. Kunskaper
i historia förklarar också hur människor och sam
hällen fungerar. Historia är som ett förråd av kun
skap och erfarenheter från många tider och sam
hällen.
Historien ger oss flera exempel på hur samhällen
kan fungera och på vad som inte har fungerat.
Historien innehåller också exempel på orättvisor
och hur människor har kämpat för att förbättra
sina levnadsvillkor.
Samhällen förändras hela tiden. Genom att läsa
historia är det lättare att förstå förändringarna.
Vi kan inte lära oss av framtiden, men vi kan
lära oss mycket av historien. Historia är därför ett

Människorättsaktivisterna Maya Angelou och Gloria
Steinem vid 20-årsfirandet av den amerikanska
medborgarrättsrörelsens demonstration. Washington
D.C., 1983.
mycket viktigt ämne. Hoppas att du också tycker
det.
f.Kr./e.Kr. eller f.v.t./e.v.t.?
Tideräkningen utgår från Jesus (Kristus) födelse
och anges i antal år före eller efter, det vill säga
f.Kr. (före Kristus) och e.Kr. (efter Kristus)
I den här boken används ett nyare sätt att ange år
tal. Här används f.v.t. (före vår tid) och e.v.t. (efter
vår tid). Den här tideräkningen anses vara neutral
då Kristus inte nämns i tideräkningen.
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