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PEDAGOGISK PLANERING i HISTORIA 
FORNTIDEN 
 
SYFTE UTIFRÅN KURSPLANEN I HISTORIA 
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. Den ska 
också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och 
skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få 
förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. 
 
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk 
referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att 
utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har 
skapat och förändrat samhällen och kulturer. 
 
Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de 
utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt 
källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska 
genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa 
frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. 
Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje 
tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. 
 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska 
berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika 
perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar. 
 

KUNSKAPSKRAV 
Eleven kan ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. 
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors 
berättelser och olika skildringar. Dessutom beskriver eleven hur man kan 
iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Eleven kan även 
beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på 
människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i 



viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange 
händelser i tid. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
Årskurs F-3 

 Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av 
jordbruk.  

 Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. 

 Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga 
uttryck. 

 Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. 

 Hur man kan värdera och bearbeta källor och information. 
Årskurs 4-6 

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

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

 Vad arkeologiska fynd kan berätta om kulturmöten och om likheter och 
skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 

 

KONKRETA MÅL TILL ELEVEN 
 Du ska veta vad en tidslinje är och sätta in tidsperioderna jägarstenålder, 

bondestenålder, bronsålder, järnålder och vikingatid i kronologisk ordning. 

 Du ska känna till några typiska drag från varje tidsperiod. 

 Du ska kunna jämföra barns, kvinnorns och mäns arbetsuppgifter. Du ska 
också kunna jämföra likheter och skillnader mellan dåtid och nutid. 

 Du ska veta vad en historisk källa/arkeologiska fynd är och kunna ge några 
exempel på sådana. 

 Du ska veta vilken religion Nordens befolkning trodde på. 

 Du ska känna till hur vikingatiden utvecklade Norden. 
 

BEDÖMNING 
Du bedöms utifrån dessa punkter: 

 Hur du deltar i undervisningens lektionssummeringar samt visar dina 
kunskaper skriftligt/muntligt. 

 Hur du jämför levnadsförhållandena för barn, kvinnor och män under 
forntiden. Du ska också kunna jämföra din vardag med ett barn från 
forntidens vardag. 

 Du ska kunna berätta om vad som är speciellt för varje tidsperiod. 

 Du ska kunna berätta vad historiska källor är och hur vi kan använda dessa 
idag för att ta reda på fakta om vår historia och dess utveckling. 

 Du ska kort kunna redogöra för vilken religion som existerade i Norden då. 



UNDERVISNING 
 Eleverna kommer att se filmer som får oss att leva oss in i hur livet kunde 

se ut under forntiden. 

 Eleverna kommer att få ta del av berättande genomgångar. 

 Eleverna kommer att läsa om forntiden i ”Boken om SO” och arbeta med 
tillhörande arbetsuppgifter i medföljande arbetsbok.  

 Eleverna kommer att få arbeta med en särskild uppgift kring hur ett 
barns vardag såg ut på forntiden.  

 Eleverna kommer att få titta på en modell av ett vikingaskepp och ta 
ställning till en rad påståenden om vikingar.  

 Eleverna kommer att få utföra en praktisk övning som bygger på 
matlagning med inspiration från forntiden. 

 Eleverna kommer att genomföra ett övergripande skriftligt test som tar 
upp kunskapskraven, de elever som behöver får göra/komplettera testet 
muntligt.  

 


