
Historia 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i historia i årskurs 7–9  

 

Med responsen i undervisningen i historia är strävan att uppmuntra eleverna att göra egna tolkningar och argumentera för sina åsikter. Utöver skrift-

liga uppgifter ska också elevernas mångsidiga sätt att arbeta och visa sitt kunnande beaktas. I stället för att fokusera på att memorera innehåll 

ska man i bedömningen fokusera på förmågan att tillämpa kunskap och behärska historiskt tänkande.  

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i historia avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med 

timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen 

i lärokursen i historia då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för 

slutbedömningen i historia som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 

eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kun-

skapskraven för historia. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå 

av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående 

från målen för lärokursen i historia och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå 

i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedöm-

ningen i historia och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

 

Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

Föremål för 

bedömningen   

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8  

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Betydelse, värderingar och attityder 

 



M1 stärka ele-

vens intresse 

för historia 

som vetenskap 

och identitets-

skapande läro-

ämne 

I1–I6 Eleven blir in-

tresserad av 

historia som 

vetenskap och 

för dess bety-

delse för iden-

titeten. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vitsord. Eleven 

handleds att 

reflektera över 

sina erfaren-

heter som en 

del av självvär-

deringen. 

   

Att söka information om det förflutna 

 

M2 aktivera 

eleven att söka     

historisk in-

formation och 

att bedöma in-

formations-

källornas till-

förlitlighet 

I1–I6 Eleven lär sig 

att hämta hi-

storisk inform-

ation och be-

döma inform-

ationskällornas 

tillförlitlighet 

samt förstå att 

historisk in-

formation kan 

tolkas på olika 

sätt.  

 

Förmåga att 

hämta historisk 

information 

och att förstå 

att källorna är 

tolkningsbara.   

Eleven hittar 

under handled-

ning informat-

ion om en hi-

storisk förete-

else eller hän-

delse ur en gi-

ven källa.  

 

Eleven förstår 

under handled-

ning av läraren 

att det före-

kommer olika 

tolkningar kring 

Eleven hämtar 

information om 

en historisk fö-

reteelse eller 

händelse ur 

olika källor och 

lägger märke 

till skillnader i 

källornas till-

förlitlighet och 

hur de tolkas. 

Eleven hämtar 

information om 

en historisk fö-

reteelse eller 

händelse ur 

olika källor och 

kan skilja mel-

lan mer och 

mindre tillför-

litliga källor 

och tolkningar. 

 

Eleven använ-

der olika källor 

och kan skilja 

källorna till den 

företeelse som 

undersöks från 

andra källor.  

 

Eleven beskri-

ver hur man 

kan göra olika 

tolkningar av 

samma källor 

och bedömer 

eventuella 

M3 hjälpa ele-

ven att förstå 

att historisk in-

formation kan 

tolkas på olika 

sätt 

I1–I6 



samma feno-

men eller källa.  

brister i tolk-

ningarna.  

 

Att förstå historiska företeelser 

 

M4 stärka ele-

vens förmåga 

att förstå be-

greppet histo-

risk tid och där-

med relaterade 

begrepp 

I1–I6 Eleven lär sig 

att förstå be-

greppet histo-

risk tid och där-

med relaterade 

begrepp. 

Förmåga att 

förstå begrep-

pet kronologi  

Eleven känner 

igen centrala, 

innehållsmäss-

iga historiska 

begrepp och 

kan under lära-

rens handled-

ning tidsmäss-

igt ställa dem i 

relation till 

varandra.  

Eleven kommer 

ihåg centrala 

innehållsmäss-

iga begrepp 

som anknyter 

till det för-

flutna och ger 

några exempel 

på särdrag som 

är karakterist-

iska för den hi-

storiska tidspe-

riod som grans-

kas. 

Eleven använ-

der centrala in-

nehållsmässiga 

begrepp som 

anknyter till 

det förflutna 

och beskriver 

särdragen som 

är karakterist-

iska för den   

historiska tids-

period som 

granskas.  

Eleven placerar 

historiska hän-

delser, förete-

elser och tids-

perioder i kro-

nologisk ord-

ning och i sina 

tidsmässiga 

sammanhang.  

 

Eleven använ-

der tidsrelate-

rade begrepp 

och redogör för 

händelser, per-

soner och feno-

men som är 

kopplade till 

centrala histo-

riska tidspe-

rioder.  

M5 handleda 

eleven att 

I1–I6 Eleven lär sig 

att förstå 

Historisk inle-

velseförmåga 

Eleven känner 

till att 

Eleven förstår 

hur 

Eleven tolkar 

syftena med 

Eleven lever sig 

in i den 



förstå faktorer 

som har påver-

kat människans 

handlingar och 

beslut i olika 

historiska situ-

ationer 

faktorer som 

har påverkat 

människans 

handlingar och 

beslut i olika     

historiska situ-

ationer.  

människorna 

har haft olika 

motiv till sina 

handlingar.   

människornas 

sociala och 

samhälleliga 

ställning inver-

kar på motiven 

bakom deras 

handlingar.  

människornas 

handlingar och 

redogör för hur 

människornas 

sociala och 

samhälleliga 

ställning eller 

den historiska 

kontexten in-

verkar på deras 

handlingar.  

historiska män-

niskans ställ-

ning, bedömer 

motiven bakom 

hens hand-

lingar och 

granskar hur 

människans so-

ciala eller sam-

hälleliga ställ-

ning eller den 

historiska kon-

texten inverkar 

på hens hand-

lingar. 

M6 hjälpa ele-

ven att be-

döma olika or-

saker till histo-

riska händelser 

och företeelser 

I1–I6 Eleven lär sig 

att bedöma 

olika orsaker 

till historiska 

händelser och 

företeelser 

samt att analy-

sera historisk 

förändring och 

kontinuitet.  

Förmåga att 

förstå orsak 

och verkan i hi-

storiska sam-

manhang och 

att förstå för-

ändring och 

kontinuitet 

Eleven identifi-

erar historiska 

företeelser 

som har för-

ändrats eller 

som har förbli-

vit oföränd-

rade.  

 

Eleven anger 

någon enskild 

orsak till att 

det har eller 

Eleven känner 

till att histo-

riska förkla-

ringar grundar 

sig på analyser 

av aktörernas 

avsikter.  

 

Eleven iakttar 

orsaker till och 

följder av histo-

riska händelser 

Eleven förstår 

att historiska 

förklaringar 

grundar sig på 

analyser av ak-

törernas avsik-

ter.  

Eleven förstår 

att det finns 

olika orsaker 

till och följder 

av historiska 

Eleven skiljer 

mellan de cen-

trala och de 

mindre viktiga 

faktorerna som 

förklarar orsa-

kerna bakom    

historiska hän-

delser eller fö-

reteelser och 

analyserar or-

sakerna till och 

följderna av 

M7 hjälpa ele-

ven att analy-

sera    historisk 

förändring och 

kontinuitet 

I1–I6 



inte har skett 

en förändring. 

och företeel-

ser.  

 

Eleven förkla-

rar under indi-

viduell hand-

ledning varför 

man inom vissa 

livsområden 

agerade an-

norlunda förr 

än man gör 

idag.   

händelser och 

företeelser och 

ger exempel på 

dem.  

Eleven redogör 

för varför man 

inom vissa livs-

områden age-

rade lika eller 

annorlunda 

förr i förhål-

lande till idag.   

 

historiska hän-

delser (såsom 

betydelsen av 

omedelbara 

och långvariga 

följder).  

 

Eleven utvärde-

rar varför man 

inom vissa livs-

områden age-

rade lika eller 

annorlunda 

förr i förhål-

lande till idag 

och hur följ-

derna av en      

historisk hän-

delse eller före-

teelse har haft 

olika inverkan 

på människor i 

olika ställning 

samt på olika 

människogrup-

per.  

Att använda historisk information 

 



M8 uppmuntra 

eleven att göra 

tolkningar 

I1–I6 Eleven blir mo-

dig i att göra 

tolkningar. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vits-ord. Eleven 

handleds att 

reflektera över 

sina erfaren-

heter som en 

del av självvär-

deringen. 

   

M9 handleda 

eleven att för-

klara avsikter 

bakom mänsk-

lig aktivitet 

I1–I6 Eleven lär sig 

att förklara av-

sikter bakom 

mänsklig aktivi-

tet.  

Förmåga att 

förklara mänsk-

lig aktivitet 

Eleven anger 

under handled-

ning hur moti-

vet bakom 

människans 

handlingar syns 

i någon      hi-

storisk förete-

else eller hän-

delse.  

Eleven beskri-

ver hur männi-

skornas bak-

grund påverkar 

motiven bakom 

deras hand-

lingar.  

Eleven presen-

terar en slut-

sats om hur 

människornas 

bakgrund på-

verkar motiven 

bakom deras 

handlingar.  

Eleven förkla-

rar motiven 

bakom männi-

skans hand-

lingar och hur 

människornas 

bakgrund och 

den historiska 

kontexten på-

verkar dem.  

M10 handleda 

eleven att för-

klara varför       

historisk in-

formation kan 

tolkas och an-

vändas på olika 

sätt i olika 

I1–I6 Eleven lär sig 

att förklara var-

för historisk in-

formation kan 

tolkas och an-

vändas på olika 

sätt i olika sam-

manhang och 

Förmåga att 

förklara histo-

riska tolkningar 

och bedöma 

deras trovär-

dighet 

Eleven ger un-

der handled-

ning något ex-

empel på hur 

historisk in-

formation an-

vänds för något 

särskilt syfte.  

Eleven beskri-

ver hur histo-

risk informat-

ion används för 

något särskilt 

syfte och ger 

exempel på 

partiskhet i        

Eleven beskri-

ver hur histo-

risk informat-

ion används för 

något särskilt 

syfte och redo-

gör för 

Eleven förkla-

rar hur histo-

risk informat-

ion används för 

något särskilt 

syfte och hur 

bakgrunden 

hos den som 



sammanhang 

och att kritiskt 

bedöma tolk-

ningarnas tro-

värdighet 

lär sig att kri-

tiskt bedöma 

tolkningarnas 

trovärdighet. 

historiska tolk-

ningar.  

partiskhet i hi-

storiska tolk-

ningar. 

tolkar histo-

riska källor kan 

påverka tolk-

ningens trovär-

dighet.  

M11 lära ele-

ven att an-

vända olika käl-

lor, jämföra 

dem och göra 

en egen moti-

verad tolkning 

utgående från 

dem 

I1–I6 Eleven lär sig 

att använda 

olika källor, 

jämföra dem 

och göra en 

egen motive-

rad tolkning ut-

gående från 

dem. 

Förmåga att 

använda histo-

riska källor och 

producera hi-

storisk inform-

ation 

Eleven svarar 

på frågor om 

det förflutna 

under handled-

ning och utgå-

ende från en 

källa som hen 

har fått.  

 

Under lärarens 

handledning 

gör eleven en 

tolkning utifrån 

någon källa.  

 

Eleven presen-

terar någon 

tolkning med 

hjälp av olika 

källor som 

finns tillgäng-

liga. 

Eleven svarar 

på frågor om 

det förflutna 

genom att 

tolka informat-

ion från olika 

källor. 

 

Eleven presen-

terar egna mo-

tiverade tolk-

ningar om en 

historisk hän-

delse eller före-

teelse.   

Eleven tolkar 

olika källor i 

anknytning till 

information om 

historia.  

 

Eleven presen-

terar egna mo-

tiverade tolk-

ningar om hi-

storiska hän-

delser eller fö-

reteelser och 

visar att hen 

känner till möj-

ligheten till fel-

tolkning i sina 

egna tolk-

ningar. 

M12 handleda 

eleven att med 

hjälp av sin 

kunskap i 

I1–I6 Eleven lär sig 

att göra olika 

föreställningar 

om framtiden 

Förmåga att 

använda sin 

kunskap i histo-

ria 

Eleven anger 

under handled-

ning hur histo-

ria används för 

Eleven beskri-

ver hur historia 

används för att 

Eleven beskri-

ver hur man 

med hjälp av 

kunskap om 

Eleven gör en 

bedömning av 

hur tolkning-

arna av det 



historia göra 

sig en föreställ-

ning om framti-

den 

med hjälp av 

sin kunskap i 

historia. 

att förklara 

samtiden.  

förklara samti-

den.  

historia kan 

motivera något 

val som berör 

framtiden.   

förflutna på-

verkar förvänt-

ningarna inför 

framtiden och 

framtida val. 

 


