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Lgr 11 och Boken om Historia

]

I årskurs 4–6 ska eleverna arbeta med Sveriges historia. Det här innebär inte att eleverna 
bara ska få ta del av historiska händelser och betydelsefulla personer i Sverige. Eftersom 
skeenden och förhållanden många gånger påverkas av internationella händelser, framför 
allt i Europa, bör även det viktigaste inom dessa lyftas fram inom respektive tidsperiod. 

Den nya kursplanen Lgr 11 betonar att undervisningen i historia framför allt ska handla 
om levnadsvillkor under olika tidsperioder. I serien Boken om Historia kan eleverna följa 
kvinnors, mäns och barns skilda levnadsvillkor genom tiderna. Serien lägger stor vikt vid 
den vanliga människans liv och förutsättningar. 

En viktig del i Lgr 11 är att undervisningen ska utveckla elevernas historiemedvetande. 
Med hjälp av t.ex. temaområden och tidslinjer konkretiserar Boken om Historia 
skeenden och ger eleverna redskap för att tolka tidsperioder, händelser, gestalter, 
kulturmöten och utvecklingslinjer. En god historisk referensram ger möjligheter att 
jämföra fenomen och förutsättningar i olika tider med hur vi har det i idag, och hur det 
eventuellt kan bli i framtiden. 

Boken om Historia innehåller många historiska källor i form av t.ex. brev, dagböcker och 
fotografier av historiska föremål. I arbetsböckerna till serien får eleverna möjlighet att 
direkt bearbeta historiska källor och ta ställning till dess användbarhet.

I huvudsak är stoffet i de tre böckerna indelat på samma sätt som kursplanen delar in 
det centrala innehållet.

Här kan du se vilka avsnitt i Boken om Historia som motsvarar respektive centralt 
innehåll i kursplanen för historia/Lgr 11:



Boken om historia 1,2,3
Bokens innehåll kopplat till lGR11

Förmågor Centralt innehåll Boken om historia 1 Boken om historia 2 Boken om historia 3

kRinG foRntiden och 
medeltiden, till ciRka 1500

Norden befolkas. De utmärkande 
dragen för stenåldern, bronsåldern och 
järnåldern.

Sverige under tiotusen år s. 58–67

Nordens kulturmöten med övriga 
Europa och andra delar av världen 
genom ökad handel och migration, till 
exempel genom vikingatidens resor och 
medeltidens handelssystem.

Vikingatiden s. 68–101, Stock-holmen skulle 
bli huvudstad s. 122–123, Medeltiden utanför 
Sverige s. 146–147, Från byteshandel till 
bankkort s. 148–149

De nordiska staternas bildande.
Sverige blev ett rike s. 103, Det tog lång tid att 
ena riket s. 104

Kristendomens införande i Norden. 
Religionens betydelse för kulturer och 
stater i Sverige och de övriga nordiska 
länderna samt konsekvenser av dessa 
förändringar för olika människor och 
grupper.

Munken Ansgar kom  till Birka s. 97 Medeltiden 
s. 102–157 (En kyrka mitt i byn s. 104, Prästen 
kunde de latinska bokstäverna s. 104, trälarna 
blir fria s. 105, På besök i ett kloster s. 116–117, 
Tron på tomat och troll levde kvar s. 118–119, 
Heliga Birgitta s. 134, Korståg - krig för 
kristendomen s. 150–151, Katedralen skulle visa 
Guds makt s. 152–153

Några av de europeiska 
upptäcktsresorna, deras betydelse och 
konsekvenser.

Européerna ger sig ut i världen s. 44–47, 
Spanjorerna erövrade Inkariket s. 48–49,  
Tema: Nya varor kom till Europa s. 50–51

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.

Hur kan vi veta vad som hände förr i tiden? 
s. 54–57 I arbetsböckerna till serien bearbetas 
arkeologiska och historiska källor på olika sätt.
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noRden och ÖsteRsjÖRiket 
sveRiGe, ciRka 1500–1700

Nordens och Östersjöområdets 
deltagande i ett globalt utbyte, till 
exempel av handelsvaror, språk och 
kultur.

Konsten att trycka böcker s. 40–41, Tema: Från 
röksignaler till sms, Järn, koppar och vapten 
gav Sverige stora inkomster s. 74, Sverige - ett 
mångspråkigt land s. 75, Gruvor och järnbruk 
s. 90–91

Den svenska statens framväxt och 
organisation.

Danske kungen angriper Sverige s. 10–11, 
Stockholms blodbad s. 14–15, Gustav Vasa tar 
makten s. 16–19, Gustav Vasa börjar regera s. 
22-25, Gustav Vasas söner bråkade om makten.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna 
till dess uppkomst och konsekvenser 
för olika människor och grupper runt 
Östersjön. Migration till och från samt 
inom det svenska riket.

Sveriges stormaktstid s. 72-157

Reformationen och dess konsekvenser 
för Sverige och övriga Europa.

Martin Luther s. 26–28, Olaus Petri gjorde 
Sverige protestantiskt s. 29–31

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.

I arbetsböckerna till serien bearbetas 
arkeologiska och historiska källor på olika sätt.

Hon skrev en bok om sitt liv s. 134–135. 
I arbetsböckerna till serien bearbetas 
arkeologiska och historiska källor på olika sätt.

I arbetsböckerna till serien bearbetas 
arkeologiska och historiska källor på olika sätt.

Ökat utByte och  
joRdBRukets omvandlinG, 

ciRka 1700–1850

Sveriges och Nordens ekonomiska och 
kulturella globala utbyte, till exempel i 
form av järnexport och genom resor till 
Asien.

Gruvor och järnbruk s. 90–91
Potatisen - en nyttig knöl s. 26–29, Ostindiska 
kompaniet kom med nya varor till Sverige 
s. 30–33

Jordbrukets omvandling och dess 
konsekvenser för människor.

Livet på landet s. 14–17 (skiftesreformerna)

Den stora folkökningen samt dess 
orsaker och konsekvenser för olika 
människor och grupper.

Svenskarna blev fler och fler och flyttade till 
stan s. 104, Missväxt och utvandring s. 104, 
Vaccin mot smittkoppor s116, Befolkningen 
ökade s. 117, Folk flyttade till städerna s. 122, 
Många svenskar utvandrade till Amerika 
s. 126–127

Förmågor Centralt innehåll Boken om historia 1 Boken om historia 2 Boken om historia 3
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Framväxten av parlamentarism, 
partiväsen och nya lagar i Sverige.

Riksdagen fick makten s. 4, Riksdagens fyra 
grupper s. 6–7, Arvid Horn bestämde mest 
s. 8–9, Sverige få en enväldig kung igen s 58, 
Hjälpte böndera och försämrade för adeln s 58, 
Slutet för Frihetstiden s. 60–61

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.

I arbetsböckerna till serien bearbetas 
arkeologiska och historiska källor på olika sätt.

I arbetsböckerna till serien bearbetas 
arkeologiska och historiska källor på olika sätt.

Pigor i stan s. 125. Exemplet handlar om en 
pigas vardag men här finns många konstverk, 
fotografier av historiska föremål brev  och 
annat att studera. I arbetsböckerna till serien 
bearbetas arkeologiska och historiska källor på 
olika sätt.

huR histoRia används  
och histoRiska BeGRepp

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 
1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan 
avläsas i våra dagar genom traditioner, 
namn, språkliga uttryck, byggnader, 
städer och gränser.

Där det finns kopplingar till nutid lyfter 
författarna fram detta. Varje bok innehåller ett 
antal teman där man kan följa ett fenomen 
genom olika tider. Exempel: Från vevtelefon 
till mobil s. 44–47, Från torkning och rökning 
till kyl och frys s. 82–83, Från byteshandel till 
bankkort s. 148–149

Där det finns kopplingar till nutid lyfter 
författarna fram detta. Varje bok innehåller ett 
antal teman där man kan följa ett fenomen 
genom olika tider. Exempel: Från röksignaler till 
sms s. 42–43, Från ko-stig till sexfilig motorväg 
s. 102–103, Att mäta tiden s. 150–151

Där det finns kopplingar till nutid lyfter 
författarna fram detta. Varje bok innehåller ett 
antal teman där man kan följa ett fenomen 
genom olika tider. Exempel: Godis - en söt 
historia s. 34–35, Drömmen om att flyga - från 
luftballong till rymdraket s. 54–55, Från Camera 
obscura till digitalkamera s. 96–99, Djurhudar 
till fleectröja och jeans s. 74–77, Från långhus 
till skyskrapa s. 128–131

Hur historiska personer och händelser, 
till exempel drottning Kristina, Karl XII 
och häxprocesserna, har framställts på 
olika sätt genom olika tolkningar och 
under skilda tider.

Alla de historiska personerna och deras 
historier som du förväntar finna i respektive 
epok finns med. Författarna berättar om många 
betydelsfulla kvinnor genom tiderna.

Alla de historiska personerna och deras 
historier som du förväntar finna i respektive 
epok finns med, liksom häxprocesserna. 
Författarna berättar om många betydelsfulla 
kvinnor genom tiderna.

Alla de historiska personerna och deras 
historier som du förväntar finna i respektive 
epok finns med. Författarna berättar om många 
betydelsfulla kvinnor genom tiderna.

Vad begreppen förändring, likheter 
och skillnader, kronologi, orsak och 
konsekvens, källor och tolkning betyder 
och hur de används i historiska 
sammanhang.

Alla begreppen finns med i böckerna 
och bearbetas i arbetsböckerna 
till serien.

Alla begreppen finns med i böckerna 
och bearbetas i arbetsböckerna 
till serien.

Alla begreppen finns med i böckerna 
och bearbetas i arbetsböckerna 
till serien.

Tidsbegreppen vikingatiden, 
medeltiden, stormaktstiden och 
frihetstiden samt olika syn på deras 
betydelser.

Alla begreppen finns med i böckerna 
och bearbetas i arbetsböckerna 
till serien.

Alla begreppen finns med i böckerna 
och bearbetas i arbetsböckerna 
till serien.

Alla begreppen finns med i böckerna 
och bearbetas i arbetsböckerna 
till serien.

Förmågor Centralt innehåll Boken om historia 1 Boken om historia 2 Boken om historia 3
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