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BEDÖMNINGSSTÖD  
till Tummen upp! SO Historia  
inför betygssättningen i årskurs 6
Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och 
kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka förmågor som undervisningen i 
respektive ämne ska utveckla. Genom att göra eleverna uppmärksamma på för-
mågorna kan du använda dessa i din formativa bedömning när du arbetar tillsam-
mans med eleven kring hur de använder sina kunskaper. 

I historia ska följande förmågor utvecklas:

•  Historisk referensram och kronologisk överblick 
Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar 
av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

•  Historiskt källmaterial 
Förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för historisk 
kunskap.

•  Hur historia används 
Förmågan att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika 
sammanhang och utifrån olika perspektiv. 

•  Historiska begrepp 
Förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kun-
skap kan ordnas, skapas och användas.

BEDÖMNINGSSTÖDETS STRUKTUR

Bedömningsstödet innehåller exempel på hur ett elevsvar kan se ut för betygsni-
våerna A, C och E. De allra flesta uppgifter i Tummen upp! är strukturerade på ett 
likartat sätt. Tanken är att de bedömningsförslag som redovisas här kan över-
föras till övriga uppgifter som kanske har ett annat ämnesinnehåll, men liknande 
konstruktion.

Bedömningsexemplen har följande gemensamma struktur:

1)  Överst står en rubrik som visar vilken förmåga exemplet berör.

2)  Sedan följer någon av övningarna i Tummen upp! som en typövning. Därefter 
ger vi exempel på elevsvar samt kommentarer till varför vi valt att bedöma 
svaret på en viss nivå.

3)  Slutligen har vi valt ut de delar i kunskapskraven som är relevanta för just 
denna uppgift och bedömning.
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EN PRAKTISK BEDÖMNINGSMALL

I bedömningsstödet till uppgifterna i Tummen upp! SO har Göran Svanelid skapat 
en enklare bedömningsmall. Tanken är att det ska vara möjligt för eleverna i åk 
4–6 att förstå vad lärarna ”tittar efter”. Utgångspunkten för den här bedöm-
ningsmallen är kursplanerna i SO-ämnena. Vi tror att den kommer att underlätta i 
kommunikationen mellan hem och skola i samband med utvecklingssamtalen och 
upprättandet av IUP och de skriftliga omdömena. Givetvis passar denna bedöm-
ningsmall även i andra skolämnen.

Den enklare men tydligare bedömningsmallen ser ut på följande sätt:

    
 

 
    

 
    

Det finns en kvantitativ aspekt även vid bedömningen av kvalitativa kunskaper; 
”en bredd i djupet”. Detta är ganska självklart. Det är givetvis bättre att kunna 
skapa längre kedjor av samband med fler faktorer än enklare samband som består 
av endast få faktorer.

I kursplanen uttrycks kunskapens bredd med värdeorden ”till viss del” (E),”relativt 
väl” (C) och ”väl” (A) underbyggda resonemang. Här ska läraren bedöma i vilken 
grad eleven kan underbygga sitt resonemang med fakta, begrepp o.s.v. Det är 
alltså inte så att du som lärare ska avstå från att bedöma elevernas faktakunska-
per. Utan goda kunskaper om fakta blir det svårt att t.ex. göra en mer komplex 
analys.

I kursplanerna uttrycks kunskapens djup med värdeorden ”enkla” (E), ”utvecklade” 
(C) och ”välutvecklade” (A) resonemang. Eleven visar sina ”djupkunskaper” genom 
att skapa långa kedjor av samband, relatera begreppen till varandra, ge förslag på 
flera orsaker eller konsekvenser, t.ex. utifrån individen, gruppen man tillhör eller 
samhället.

 Vår förhoppning är att bedömningsstödet till Tummen upp! SO/Historia  
kartläggning åk 6 ska hjälpa dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kun-
skaper inför betygssättningen i årskurs 6.

 

E C A

Vad bedöms? 
Bedömningsaspekter

Grundläggande  
kunskaper

Goda kunskaper Mycket goda  
kunskaper

Kunskapens bredd 
Kvantiteter

Få fakta, begrepp, exempel, 
beskrivningar

Fler fakta, begrepp, exem-
pel, beskrivningar

Många fakta, begrepp, 
exempel, beskrivningar

Kunskapens djup 
Kvaliteter

Få och korta samband, 
orsaker och konsekvenser 
och perspektiv

Fler och längre samband, 
orsaker och konsekvenser 
och perspektiv

Många och långa samband, 
orsaker och konsekvenser 
och perspektiv
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Historisk referensram och kronologisk överblick:  
orsaker och konsekvenser

SIDAN 20, UPPGIFT 7

Gustav Vasa behövde mer pengar. Skatterna från bönderna räckte inte till.
Förklara varför det kan vara en orsak till att: Gustav Vasa bröt med påven och gjorde 
Sverige till ett protestantiskt land.
 

ELEVSVAR 1

När det blev protestantiskt 
blev han kyrkans nya påve. Då 
fick han mer pengar därifrån. 

Kommentar: Eleven gör en 
relevant koppling som på ett 
begripligt sätt ringar in orsaks-
sambandet. Sambandet är dock 
ofullständigt beskrivet och un-
derbyggt. Sakförhållandena är 
heller inte helt korrekta. Exem-
pel på ett icke godkänt svar:  

Han behövde mer pengar. Så 
han gjorde Sverige protestan-
tiskt.

Då upprepas bara  informatio-
nen i frågan.   

ELEVSVAR 2

Orsaken är skatterna. När han 
gjorde Sverige protestantiskt 
så blev han ledare för kyrkan. 
Då kunde han ta kyrkans skat-
ter så det räckte.

Kommentar: Eleven identifierar 
orsakssambandet och beskriver 
det på ett tydligt sätt. Eleven 
kunde dock vara mer utförlig 
för att visa sina kunskaper om 
sammanhanget. Svaret innehål-
ler inga historiska sakfel.

ELEVSVAR 3

En orsak till att Gustav Vasa 
gjorde Sverige protestantiskt 
kan vara att han ville komma 
åt kyrkans skatter, silver och 
kyrkklockor. I ett protestan-
tiskt land skulle ju kungen 
vara ledare för kyrkan. När 
han hade blivit det kunde han 
bestämma själv hur kyrkans 
rikedomar skulle användas.

Kommentar: Eleven identifierar 
orsakssambandet och beskriver 
det på ett tydligt sätt. Viktiga 
omständigheter tas med och 
beskrivs också tydligt. Detaljer, 
som referenser till kyrksilver 
och kyrkklockor,  vittnar om 
mycket goda historiska sak-
kunskaper. 

BETYG E BETYG C BETYG A

Eleven har grundläggande 
kunskaper om historiska förhål-
landen, 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 samhällsför-
ändringar och människors lev-
nadsvillkor och handlingar.

Eleven har goda kunskaper 
om historiska förhållanden, 
skeenden och gestalter under 
olika tidsperioder. Eleven visar 
det genom att föra utvecklade 
och relativt väl underbyggda 
resonemang om orsaker till och 
konsekvenser av samhällsför-
ändringar och människors lev-
nadsvillkor och handlingar

Eleven har mycket goda kunska-
per om historiska förhållanden, 
skeenden och gestalter under 
olika tidsperioder. Eleven visar 
det genom att föra välutveckla-
de och väl underbyggda resone-
mang om orsaker till och konse-
kvenser av samhällsförändringar 
och människors levnadsvillkor 
och handlingar.

Bedömningsstöd Tummen Upp  © Magnus Koraen och Liber AB Kopiering tilllåten 
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Historisk referensram och kronologisk överblick:  
orsaker och konsekvenser 

 
SIDAN 35, UPPGIFT 8

Det var sant att hattarna och mössorna hade varit dåliga på att komma överens. Kan 
kungen ha haft någon annan anledning till att vilja beskriva frihetstiden på det här 
sättet? Motivera ditt svar.

ELEVSVAR 1

Han hade anledning att be-
skriva att de var olika partier. 
De var hattar och mössor. 
De hejade på olika länder. De 
kunde inte komma överens. 
Det kunde han mycket bättre 
än de.

Kommentar: Eleven visar sig 
ha uppfattat att kungens tal 
underförstått är en jämförelse 
mellan två politiska system. 
Poängen i resonemanget är dock 
otydligt uttryckt och saknar 
underbyggnad. Delar av svaret 
är också irrelevanta. Det här är 
ett svagt E.        

ELEVSVAR 2

Han ville visa att han hade 
gjort rätt. Inte bara för att han 
själv ville ha makt.

Kommentar: Eleven beskriver 
en rimlig orsak till kungens 
agerande. Den är också tydligt 
uttryckt och hyfsat underbyggd, 
men eleven kunde ha utvecklat 
svaret mer. 

ELEVSVAR 3

Han ville försvara att han själv 
hade tagit makten. Om hattar-
na och mössorna bara förstörde 
Sverige var det ju rätt av kung-
en att ta makten från dem. Han 
ville att folk skulle tycka att 
han hade gjort rätt. Då skulle 
de vilja ha envälde igen.  

Kommentar: Eleven beskriver 
en rimlig orsak till kungens age-
rande. Den är tydligt uttryckt och 
väl underbyggd. Resonemanget 
får med de mest relevanta om-
ständigheterna. Den korrekta 
användningen av begreppet 
"envälde" visar också på mycket 
goda historiska kunskaper.

BETYG E BETYG C BETYG A

Eleven har grundläggande kun-
skaper 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 har goda kunskaper om 
historiska förhållanden, skeenden 
och gestalter under olika tidspe-
rioder. Eleven visar det genom att 
föra utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang om 
orsaker till och konsekvenser av 
samhällsförändringar och män-
niskors levnadsvillkor och hand-
lingar.

Eleven har mycket goda kunska-
per om historiska förhållanden, 
skeenden och gestalter under 
olika tidsperioder. Eleven visar det 
genom att föra välutvecklade och 
väl underbyggda resonemang om 
orsaker till och konsekvenser av 
samhällsförändringar och männis-
kors levnadsvillkor och handlingar.

Bedömningsstöd Tummen Upp  © Magnus Koraen och Liber AB Kopiering tilllåten 
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Historisk referensram och kronologisk överblick:  
orsaker och konsekvenser 

 
SIDAN 45, UPPGIFT 10

Här ser du en människa som tar ett språng framåt. Tänk dig att varje
ny sten som figuren hoppar till är en stor förändring i mänsklighetens
historia. Välj nu några stora förändringar som har påverkat människans liv.
Skriv in dem på raderna i stenarna. Förklara sedan hur upptäckten, uppfinningen eller 
det politiska beslutet har förändrat människors sätt att leva och tänka.

1. Brons. Då kunde man göra 
nya saker.

3. TV. Då kunde man titta på 
olika program.

4. Datorer. Då kunde man 
spela spel.

5. Rymden. Vi åker till andra 
planeter.  

Kommentar: Eleven nämner 
fyra förändringar i korrekt kro-
nologisk ordning.         

1. Jordbruk. Då började folket 
att bo i byar och slutade flytta 
runt.

3. Elektricitet. Det kom nya 
maskiner som arbetade av sig 
själva.

4. Mobilen. Den gör så att 
man alltid kan ha kontakt med 
andra var man än är.

5. Ren energi. Så att vi kan 
rädda jorden och klimatet.   

Kommentar: Eleven nämner 
fyra förändringar i korrekt kro-
nologisk ordning och motiverar 
tydligt varför de är betydelse-
fulla. 

1. Skrivtecken. De gjorde så 
att människor kunde börja 
skriva ner saker. 

3. Telefonen. Den gjorde så att 
man kunde prata med varan-
dra från andra sidan jorden.

4. Datorn. Med den kan man 
räkna ut svåra saker och 
skicka filmer, musik och annat.

5. Robotar. Vi uppfinner robo-
tar som kan tänka och prata 
som vi. Då kan de översätta 
alla språk åt oss och hjälpa till 
med allting.  

Kommentar: Eleven nämner 
fyra förändringar i korrekt kro-
nologisk ordning och motiverar 
tydligt varför de är betydelse-
fulla. Några av de förändringar 
eleven har valt att ta upp går 
tydligt att koppla till varandra 
som steg i en gemensam ut-
vecklingslinje. I detta fall kom-
munikation.

BETYG E BETYG C BETYG A

 Eleven har grundläggande 
kunskaper om historiska förhål-
landen, 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 samhällsför-
ändringar och människors lev-
nadsvillkor och handlingar.

Eleven har goda kunskaper 
om historiska förhållanden, 
skeenden och gestalter under 
olika tidsperioder. Eleven visar 
det genom att föra utvecklade 
och relativt väl underbyggda 
resonemang om orsaker till och 
konsekvenser av samhällsför-
ändringar och människors lev-
nadsvillkor och handlingar.

 Eleven har mycket goda kun-
skaper om historiska förhål-
landen, skeenden och gestalter 
under olika tidsperioder. Eleven 
visar det genom att föra välut-
vecklade och väl underbyggda 
resonemang om orsaker till och 
konsekvenser av samhällsför-
ändringar och människors lev-
nadsvillkor och handlingar.

Bedömningsstöd Tummen Upp  © Magnus Koraen och Liber AB Kopiering tilllåten 
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Historisk referensram och kronologisk överblick:  
samband mellan tidsperioder

SIDAN 41, UPPGIFT 5

Under 1800-talet mer än fördubblades Sveriges befolkning. Det berodde till 
stor del på förändringar som du redan har skrivit om i det här häftet. Men det 
fanns även andra orsaker. Använd begreppen och förklara orsakerna till att 
Sveriges befolkning ökade. 

förändringar i jordbruket    vaccin    hygien 

ELEVSVAR 1

Man kom på vaccin. Då 
fick de inte den sjukdo-
men sen. Det blev mer 
hygien också. Jordbruket 
blev bättre.

Kommentar: Eleven an-
vänder alla tre begreppen 
och beskriver en föränd-
ring som ledde till att 
befolkningen ökade.

ELEVSVAR 2

Man förändrade jordbruket 
så att det blev mer mat. 
De uppfann vaccin. Det 
gjorde att folk inte fick 
sjukdomar och dog. De 
blev bättre på hygien och 
då blev de mindre sjuka 
efter det.

Kommentar: Eleven använ-
der alla de tre begreppen. 
Alla tre begreppen kopplas 
korrekt till relevanta för-
ändringar som uttrycks 
tydligt.

ELEVSVAR 3 

Förändringarna i jordbruket 
gjorde så att skördarna blev 
större. Då fick människor mer 
mat och blev friskare. Man 
kom även på hur man kunde 
vaccinera människor mot t.ex. 
smittkoppor. Allt fler lärde 
sig också att det var viktigt 
med bra hygien. Då spreds 
inte sjukdomar lika lätt som 
förr. Allt det här ledde till att 
fler överlevde och att befolk-
ningen växte. 

Kommentar: Eleven använder 
alla de tre begreppen och be-
skriver uttömmande, tydligt 
och korrekt förändringar som 
ledde till att befolkningen 
ökade. 

BETYG E BETYG C BETYG A

Eleven kan undersöka 
utvecklingslinjer inom 
kulturmöten, migration, 
politik och levnadsvillkor 
och beskriver då enkla 
samband mellan olika 
tidsperioder.

Eleven kan undersöka 
utvecklingslinjer inom 
kulturmöten, migration, 
politik och levnadsvillkor och 
beskriver då  förhållandevis 
komplexa  samband mellan 
olika tidsperioder.

Eleven kan undersöka utveck-
lingslinjer inom kulturmöten, 
migration, politik och levnads-
villkor och beskriver då kom-
plexa samband mellan olika 
tidsperioder.

Bedömningsstöd Tummen Upp © Magnus Koraen och Liber AB Kopiering tilllåten 
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Historisk referensram och kronologisk överblick:  
hur historien har påverkat vår samtid 

 
SIDAN 41, UPPGIFT 6

År 1842 bestämdes att alla barn i Sverige skulle få gå i skolan. Den nya
skolan kallades för folkskolan. På vilka sätt har det här beslutet påverkat det svenska 
samhället? (Tänk lite på om vi inte skulle ha haft fri skolgång.) Resonera och motivera 
ditt svar.

ELEVSVAR 1

Det har gjort så att vi går i 
skolan. Vi behöver inte arbeta 
eller kriga.

Kommentar: Eleven lyfter fram 
den mest uppenbara och kon-
kreta konsekvensen av beslutet. 
Hänvisningarna till barnarbete 
och barnsoldater är historiskt 
relevanta, även om den senare 
kanske är lite långsökt i sam-
manhanget.   

ELEVSVAR 2

Vi hade nog arbetat i gruvor 
och på åkrarna. Nu får vi gå i 
skolan i stället. Då blir man 
smart och kan uppfinna bilar 
och datorer och sånt.

Kommentar: Eleven tar på ett 
tydligt sätt resonemanget vi-
dare från den mest uppenbara 
konsekvensen. Eleven visar 
också på ett historiskt relevant 
alternativ i barnarbete.

ELEVSVAR 3

Konsekvensen är att alla barn 
får gå i skolan gratis idag. Det 
gör att man lär sig mycket och 
kan få ett jobb när man blir 
vuxen. Om vi inte hade infört 
fri skola åt alla skulle Sverige 
nog vara mycket fattigare. 
Precis som på 1800-talet 
skulle de som inte hade gått i 
skolan vara fattigast.

Kommentar: Eleven lyfter 
resonemanget och tar upp 
konsekvenser av beslutet på 
både individ- och samhällsnivå. 
Hänvisningen till 1800-talet är 
historiskt relevant och insikts-
full.

BETYG E BETYG C BETYG A

Eleven visar också hur någon av 
utvecklingslinjerna har påverkat 
vår samtid, och motiverar sitt 
resonemang med enkla och till 
viss del underbyggda hänvis-
ningar till det förflutna.

Eleven visar också hur någon av 
utvecklingslinjerna har påverkat 
vår samtid, och motiverar sitt 
resonemang med utvecklade 
och relativt väl underbyggda 
hänvisningar till det förflutna.

.

Eleven visar också hur någon av 
utvecklingslinjerna har påverkat 
vår samtid, och motiverar sitt 
resonemang med välutvecklade 
och väl underbyggda hänvis-
ningar till det förflutna.

Bedömningsstöd  Tummen Upp  © Magnus Koraen och Liber AB Kopiering tilllåten 
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Historiskt källmaterial

SIDAN 23, UPPGIFT 13, 14 OCH 15

a) Vilka frågor går att besvara med utdraget ur Christinas brev som källa?  
Kryssa i rätt rutor.
b) Vad kan man mer få reda på? Hitta på en egen fråga som går att besvara med 
brevet som källa.
c) Varför kan tavlan som visas på föregående sida inte användas som en källa
till kunskap om Gustav Banérs sista stund före Linköpings blodbad?

13. 3 rätt av 4. 

14. Kommentar: Eleven for-
mulerar en fråga som går att 
besvara med hjälp av brevet.

15. – 

Kommentar: Eftersom detta 
är en enskild fråga går det inte 
att kräva att eleven ska se det 
källkritiska problemet. Vid upp-
repade frågor av samma slag 
ska eleven däremot visa att den 
emellanåt klarar detta.

13. 4 rätt av 4.  

14. Kommentar: Eleven for-
mulerar en fråga som går att 
besvara med hjälp av brevet.

15. Den målades flera hundra 
år efteråt.  

Kommentar: Eleven identifierar 
problemet, men utvecklar inte 
sitt svar. 

13. 4 rätt av 4. 

14. Kommentar: Eleven for-
mulerar en fråga som går att 
besvara med hjälp av brevet.

15. Den målades flera hundra 
år efteråt. Då är den ingen 
källa utan bara en tolkning av 
händelsen. 

Kommentar: Eleven identifierar 
problemet, utvecklar sitt svar 
och visar att den behärskar 
begreppen källa och tolkning.  

BETYG E BETYG C BETYG A

Eleven kan använda historiskt 
källmaterial för att dra enkla 
slutsatser om människors lev-
nadsvillkor, och för då enkla 
resonemang om källornas an-
vändbarhet.

Eleven kan använda historiskt 
källmaterial för att dra enkla 
slutsatser om människors lev-
nadsvillkor, och för då utveck-
lade resonemang om källornas 
användbarhet.

Eleven kan använda historiskt 
källmaterial för att dra enkla 
slutsatser om människors lev-
nadsvillkor, och för då välut-
vecklade resonemang om käl-
lornas användbarhet.

Bedömningsstöd Tummen Upp © Magnus Koraen och Liber AB Kopiering tilllåten 
SO Historia åk 6  ISBN 47-11040-7  



9/10 

Hur historia används

SIDAN 30, UPPGIFT 17 A OCH B

Tiden mellan år 1617 och år 1718 brukar kallas för stormaktstiden. Läs texterna nedan 
och svara sedan på frågorna:
a) På vilket sätt skiljer sig texterna åt?
b) Hur kan två beskrivningar av samma tid se så olika ut?

ELEVSVAR 1

a) Båda har rätt för båda 
handlar om krig men den ena 
handlar om att många dog 
och bönderna betalade skatt 
också.

b) Kanske för att de handlar 
om olika saker. Fast båda 
handlar om krig. Eller så har 
den ena skrivits långt efteråt. 

Kommentar: Eleven har uppfat-
tat skillnaden mellan texterna, 
men lyfter inte resonemanget 
från det konkreta till det all-
mängiltiga. 

I b-uppgiften söker sig eleven 
fram, men hittar till slut en 
tänkbar och relevant förklaring 
till att texterna skiljer sig åt.  

ELEVSVAR 2

a) Text A tycker att det är bra 
att Sverige krigar hela tiden. 
Text B fattar att det bara är 
dumt att kriga. 

b) Det är för att den som har 
skrivit text A inte fattar att 
krig är hemskt för många 
människor som bodde i Sve-
rige dog av kriget. 

Kommentar: Eleven beskriver 
skillnaderna på ett tydligt och 
allmängiltigt sätt.

I b-uppgiften beskriver eleven 
tydligt en tänkbar förklaring till 
att texterna skiljer sig åt.

ELEVSVAR 3

a) Text A är positiv till stor-
maktstiden medan text B är 
negativ.

b) Det beror på att de som har 
skrivit texterna har olika syn 
på vad som är har hänt under 
stormaktstiden. Det kan vara 
för att de inte levde samtidigt,  
att de har olika jobb eller till-
hör olika stånd som adeln och 
bönderna. Sedan vill de nog få 
andra att tycka likadant som 
de själva.

Kommentar: Eleven beskriver 
skillnaderna på ett tydligt och 
allmängiltigt sätt.

I b-uppgiften beskriver eleven 
tydligt och utförligt flera tänk-
bara förklaringar till att texter-
na skiljer sig åt. Eleven förhåller 
sig distanserat till texterna. 

BETYG E BETYG C BETYG A

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 histo-
riska händelser, personer och 
tidsperioder.

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

Eleven kan tolka och visa på spår 
av historien i vår tid och föra 
välutvecklade och nyanserade 
resonemang om varför det finns 
likheter och skillnader i olika 
framställningar av historiska 
händelser, personer och tidspe-
rioder.
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Historiska begrepp

SIDAN 30, UPPGIFT 18

Vilket synsätt är det vi väljer när vi kallar perioden för stormaktstiden?

ELEVSVAR 1

Samma som i text A.

Kommentar: Eleven kopplar 
begreppet stormaktstiden till 
rätt text.

ELEVSVAR 2

Vi väljer synsättet att det är 
bra att Sverige är mäktigt.

Kommentar: Eleven beskriver 
tydligt och relevant det synsätt 
som hänger ihop med begrep-
pet.

ELEVSVAR 3

Så som de mäktigaste i sam-
hället tyckte. Alltså att det är 
viktigt att Sverige är mäktigt. 
Det hörs på namnet "stor-
maktstiden". 

Kommentar: Eleven beskriver 
tydligt och relevant det synsätt 
som hänger ihop med begreppet 
och kopplar det dessutom till en 
specifik grupp i samhället.

BETYG E. BETYG C BETYG A

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

 I studier av historiska förhål-
landen, skeenden och gestalter 
såväl som vid användning av källor 
och i resonemang om hur historia 
används kan eleven använda his-
toriska begrepp på ett relativt väl 
fungerande sätt.

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