
Historia 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i historia i årskurs 3–6  
 
I historieundervisningen ska bedömningen vara handledande och sporrande. Genom att ge respons ska man sträva efter att uppmuntra eleverna att undersöka olika historiska 
källor och göra sina egna tolkningar av dem. I bedömningen ska beaktas såväl elevens förmåga att uttrycka sig mångsidigt i tal och skrift som kunnande som eleven visat eller 
uttryckt på andra sätt. I stället för att fästa uppmärksamheten vid memorering av innehållet ska man i bedömningen uppmärksamma elevens förmåga att tillämpa kunskap 
och utveckla sitt historiska tänkande. 

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i historia genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskurs-
vis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen. 
 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i historia. Eleven har uppnått målen i historia 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 kun-
nandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för läroämnet historia och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. 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 bedöm-
ningen i historia och i vitsordet som ska bildas.  
 
Med tanke på studieframgången är det viktigt att på ett interaktivt sätt få möjlighet att undersöka historiska företeelser och leva sig in i historiska skeenden, men också att 
förstå den kulturella miljön, uppfatta tidsperspektiv samt förstå människans roll i historien och historiens betydelse för mänskligheten och för det egna livet i dag och i 
framtiden. 
 

Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Betydelse, värderingar och attityder 

M1 väcka elevens 
intresse för histo-
ria som vetenskap 
och identitetsskap-
ande läroämne 

I1-I5 Eleven intresserar 
sig för historia som 
vetenskap och 
dess betydelse för 
identiteten. 

 Används inte som 
grund för bildan-
det av vitsord. Ele-
ven handleds att 
reflektera över 
sina erfarenheter 

   



Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

som en del av 
självvärderingen. 

Att söka information om historia 

M2 handleda ele-
ven att känna till 
olika historiska käl-
lor 

I1-I5 Eleven känner till 
olika historiska käl-
lor. 

Förmåga att känna 
till historiska källor 

Eleven känner till 
några historiska 
källor. 

Eleven ger exem-
pel på historiska 
ursprungskällor för 
de tidsperioder 
som ska studeras. 

Eleven ger ett ex-
empel på hur en 
ursprungskälla skil-
jer sig från andra-
handskällor.  

Eleven ger exem-
pel på hur ur-
sprungskällorna 
för de tidsperioder 
som studeras skil-
jer sig från andra-
handskällor. 

M3 hjälpa eleven 
att inse att histo-
risk information 
kan tolkas på olika 
sätt 

I1-I5 Eleven inser att hi-
storisk information 
kan tolkas på olika 
sätt. 

Förmåga att inse 
att historisk in-
formation kan tol-
kas på olika sätt 

Eleven ger exem-
pel på historiska 
fakta. 

Eleven ger exem-
pel på historiska 
fakta och tolk-
ningar. 

Eleven inser att 
det kan finnas 
olika tolkningar av 
samma händelse 
eller företeelse.   
 

Eleven ger exem-
pel på olika tolk-
ningar i anknyt-
ning till samma 
händelse eller fö-
reteelse. 

Att förstå historiska företeelser 

M4 hjälpa eleven 
att förstå olika sätt 
att dela in histo-
rien i epoker och 
att använda där-
med relaterade hi-
storiska begrepp 

I1-I5 Eleven förstår 
olika sätt att dela 
in historien i epo-
ker och att an-
vända därmed re-
laterade begrepp. 

Kronologisk upp-
fattning 

Eleven känner till 
de centrala indel-
ningarna i histo-
riska epoker (anti-
ken, medeltiden, 
nya tiden; förhi-
storisk tid, histo-
risk tid; f.v.t., e.v.t) 

Eleven nämner de 
centrala indelning-
arna i historiska 
epoker och place-
rar händelser un-
der olika epoker 
kronologiskt. 
 
 

Eleven använder 
de centrala indel-
ningarna i histo-
riska epoker och 
ger exempel på 
olika särdrag som 
kännetecknar sam-
hällen under olika 
tider och epoker. 

Eleven beskriver 
företeelser utifrån 
vilka indelningen i 
historiska epoker 
görs. 
 
 



Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M5 hjälpa eleven 
att förstå motiven 
bakom männi-
skans handlingar 

I1-I5 Eleven förstår mo-
tiven bakom män-
niskans handlingar 
i olika historiska si-
tuationer. 

Historisk inlevelse-
förmåga 

Eleven inser att 
människor har haft 
olika motiv för sina 
handlingar. 

Eleven ger exem-
pel på motiv som 
människor i för-
gången tid har haft 
för sina hand-
lingar.  

Eleven lever sig in i 
situationen för 
människan i för-
gången tid  
och anger motiv 
till hennes hand-
lingar. 

Eleven lever sig in i 
hur människan 
levde förr och 
granskar hur män-
niskans samhälle-
liga ställning på-
verkar hennes 
handlingar. 

M6 handleda ele-
ven att inse olika 
orsaker till och 
följder av histo-
riska händelser 
och företeelser 

I1-I5 Eleven känner till 
orsaker till och 
följder av histo-
riska händelser 
och företeelser. 

Förståelse för or-
sakssammanhang i 
historia 

Eleven känner till 
en enskild orsak till 
eller följd av något 
som hänt i det för-
gångna. 

Eleven känner till 
en enskild orsak 
och en följd av den 
för sådant som 
hänt i det för-
gångna.  

Eleven känner till 
orsaker till och 
följder av sådant 
som hänt i det för-
gångna. 

Eleven känner till 
olika orsaker (di-
rekta och indi-
rekta) till och följ-
der (långvariga och 
kortvariga) av så-
dant som hänt i 
det förgångna. 

M7 hjälpa eleven 
att identifiera för-
ändringar i den 
egna familjens el-
ler samhällets 
historia samt för-
stå hur samma för-
ändringar har kun-
nat få olika inne-
börd för olika 
människor 

I1-I5 Eleven uppfattar 
förändringar och 
deras innebörd för 
olika människor 
och förstår hur 
samma föränd-
ringar har kunnat 
få olika innebörd 
för olika männi-
skor. 

Förmåga att förstå 
förändring 

Eleven känner till 
saker som föränd-
rats. 

Eleven känner till 
förändringar i det 
förgångna och ger 
exempel på vad en 
förändring innebu-
rit för olika männi-
skor. 

Eleven beskriver 
med hjälp av ex-
empel hur en för-
ändring haft olika 
innebörd för olika 
människogrupper.  
 
 

Eleven ger exem-
pel på situationer i 
vilka en förändring 
inte innebär ut-
veckling för olika 
människor eller 
människogrupper. 
 



Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M8 lära eleven att 
uppfatta historiska 
kontinuiteter 

I1-I5 Eleven uppfattar 
historiska kontinu-
iteter. 

Förmåga att förstå 
kontinuitet 

Eleven känner till 
hur en företeelse 
ur det förgångna 
är synlig i nutid.  
 

Eleven nämner fö-
reteelser som kän-
netecknas av kon-
tinuitet från en 
tidsepok till en an-
nan.  

Eleven beskriver 
kontinuitet i före-
teelser i det för-
gångna.  
 

Eleven anger orsa-
ker till att någon 
företeelse inte för-
ändrats under 
olika tider. 

M8 lära eleven att 
uppfatta historiska 
kontinuiteter 

I1-I5 Eleven uppfattar 
historiska kontinu-
iteter. 

Förmåga att förstå 
kontinuitet 

Eleven känner till 
hur en företeelse 
ur det förgångna 
är synlig i nutid.  
 

Eleven nämner fö-
reteelser som kän-
netecknas av kon-
tinuitet från en 
tidsepok till en an-
nan.  

Eleven beskriver 
kontinuitet i före-
teelser i det för-
gångna.  
 

Eleven anger orsa-
ker till att någon 
företeelse inte för-
ändrats under 
olika tider. 

Att använda historisk information 

M9 handleda ele-
ven att redogöra 
för orsaker till för-
ändringar 

I1-I5 Eleven kan redo-
göra för orsaker till 
förändringar. 

Förmåga att besk-
riva förhållandet 
mellan orsak och 
verkan 

Eleven anger orsa-
ken till en föränd-
ring. 

Eleven ger exem-
pel på orsaker som 
lett till föränd-
ringar.  
 

Eleven beskriver 
inverkan av direkta 
och indirekta orsa-
ker på en föränd-
ring.  

Eleven jämför olika 
orsakers inverkan 
på en förändring.  

M10 lära eleven 
förklara hur tolk-
ningar kan ändras 
på grund av nya 
källor eller betrak-
telsesätt 

I1-I5 Eleven kan förklara 
varför tolkningar 
av det förgångna 
kan ändras på 
grund av nya källor 
eller betraktelse-
sätt. 
  

Förmåga att för-
klara tolkningar 

Eleven ger ett ex-
empel på en situ-
ation som det 
finns olika tolk-
ningar om.  
 

Eleven förklarar 
med hjälp av ett 
exempel varför 
nya källor kan 
ändra tolkningen 
av en historisk 
händelse eller fö-
reteelse. 

Eleven kan utgå-
ende från några 
exempel förklara 
varför nya källor 
och betraktelse-
sätt kan ändra 
tolkningar av 
historien.  

Eleven jämför tolk-
ningar som gjorts 
om samma histo-
riska händelse el-
ler företeelse och 
redogör för varför 
valet av källor in-
verkar på tolk-
ningen. 



Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M11 handleda ele-
ven att förklara 
mänsklig aktivitet 

I1–I5 Eleven förklarar 
avsikter för mänsk-
lig aktivitet. 
 
 
 

Förmåga att för-
klara mänsklig ak-
tivitet 

Eleven anger hur 
motivet för en 
människas age-
rande syns i hen-
nes aktivitet.   
 
 

Eleven beskriver 
möjliga orsaker till 
människans aktivi-
tet i det för-
gångna. 
 
 

Eleven presenterar 
något som ska be-
handlas så att hen 
förklarar händel-
sen eller företeel-
sen ur en enskild 
aktörs perspektiv. 

Eleven analyserar 
motiven till männi-
skors aktivitet och 
ger en beskrivning 
av hur människors 
position i sam-
hället inverkar på 
deras aktivitet. 

 


