
 

Kropp, kläder och identitet  
Kopplingar till läroplanen (Lgy 11) för Gymnasiet 
 
Samhällskunskap 
Utvecklingsområden: 

• Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, 
ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och 
samhällsstrukturer. 

• Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas 
relevans och trovärdighet. 

Samhällskunskap 1a1 och 1b 
Centralt innehåll: 

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor 
grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. 

 

Historia 
Utvecklingsområden: 

• Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar 
och perspektiv. 

• Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på 
framtiden. 

 

Historia 1a1 
Centralt innehåll: 

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till 
exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

Historia 1b 
Centralt innehåll:  

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga 
globala förändringsprocesser och händelser. 

• Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser 
som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, 
jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.  



• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån social 
bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

Historia 2b 
Centralt innehåll: 

• Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och 
samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och 
världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation 
genom tiderna. 

• Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika 
former av nya kulturella rörelser till och med 1900-talets populärkultur. 

• Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och 
databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. 

 
  



Revolution, stereotyper och antimode  
- Tonårs mode då och nu 
Kopplingar till läroplanen (Lgy 11) för Gymnasiet 
 
Samhällskunskap 
Utvecklingsområden: 

• Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, 
ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och 
samhällsstrukturer.  

• Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas 
relevans och trovärdighet. 

Samhällskunskap 1a1 och 1b 
Utvecklingsområden: 

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor 
grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. 

 

Historia 
Utvecklingsområden: 

• Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar 
och perspektiv. 

• Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på 
framtiden. 

Historia 1a1 
Centralt innehåll: 

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till 
exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

Historia 1b 
Centralt innehåll:  

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga 
globala förändringsprocesser och händelser. 

• Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser 
som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, 
jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.  

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån social 
bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  



Historia 2b 
Centralt innehåll: 

• Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och 
samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och 
världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation 
genom tiderna. 

• Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika 
former av nya kulturella rörelser till och med 1900-talets populärkultur. 

• Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och 
databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.  



Mat - en spegling av sin samtid 
Kopplingar till läroplanen (Lgy 11) för Gymnasiet 
 
Samhällskunskap 1a1 och 1b 
Utvecklingsområden: 

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att 
människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. 

 
Historia 
Utvecklingsområden: 

• Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar 
och perspektiv. 

• Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på 
framtiden. 

Historia 1a1 
Centralt innehåll: 

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till 
exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

• Tolkning och användning av olika slags källmaterial. 

Historia 1b 
Centralt innehåll:  

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga 
globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 
resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet. 

• Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser 
som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, 
jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.  

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån social 
bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

• Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i 
formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som 
medel för påverkan i aktuella konflikter. 

Historia 2b 
Centralt innehåll: 

• Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och 
samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och 
världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation 
genom tiderna. 



• Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och 
databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. 

  



Migration och framtidstro 
Kopplingar till läroplanen (Lgy 11) för Gymnasiet 
 
Samhällskunskap 1a1 och 1b 
Utvecklingsområden: 

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att 
människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. 

 

Historia 
Utvecklingsområden: 

• Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar 
och perspektiv. 

• Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på 
framtiden. 

Historia 1a1 
Centralt innehåll: 

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till 
exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

• Tolkning och användning av olika slags källmaterial. 

Historia 1b 
Centralt innehåll:  

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga 
globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 
resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet. 

• Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser 
som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, 
jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.  

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån social 
bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

• Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i 
formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som 
medel för påverkan i aktuella konflikter. 

Historia 2b 
Centralt innehåll: 

• Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och 
samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och 



världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation 
genom tiderna. 

• Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och 
databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. 

 
 

  



Hemmet - stilhistoria från 1500-tal till 2000-tal 
Kopplingar till läroplanen (Lgy 11) för Gymnasiet 
 
Samhällskunskap 1a1 och 1b 
Utvecklingsområden: 

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att 
människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. 

 

Historia 
Utvecklingsområden: 

• Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar 
och perspektiv. 

• Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på 
framtiden. 

Historia 1a1 
Centralt innehåll: 

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till 
exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

• Tolkning och användning av olika slags källmaterial. 

Historia 1b 
Centralt innehåll:  

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga 
globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 
resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet. 

• Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser 
som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, 
jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.  

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån social 
bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

• Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i 
formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som 
medel för påverkan i aktuella konflikter. 

Historia 2b 
Centralt innehåll: 

• Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och 
samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och 



världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation 
genom tiderna. 

• Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och 
databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. 

  



Folkhemmet - hur Sverige blev ljust och fräscht  
Kopplingar till läroplanen (Lgy 11) för Gymnasiet 
 

Samhällskunskap 1a1 och 1b 
Utvecklingsområden: 

• Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de 
kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens 
organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. 

• Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, 
ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, 
grupper och samhällsstrukturer. 

• Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp 
av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. 

• Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera 
källornas relevans och trovärdighet. 

Centralt innehåll: 
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor 

grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. 

• Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik. 
• Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och 

betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. 
 

Historia 
Utvecklingsområden: 

• Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar 
och perspektiv. 

• Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på 
framtiden. 

Historia 1a1 och 1a2 
Centralt innehåll: 

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till 
exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

• Tolkning och användning av olika slags källmaterial. 

• Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. 



• Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och 
internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning 
utifrån olika förutsättningar. 

• Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor 
och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. 

Historia 1b 
Centralt innehåll:  

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga 
globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 
resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet. 

• Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser 
som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, 
jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.  

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån social 
bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

• Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i 
formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som 
medel för påverkan i aktuella konflikter. 

Historia 2b 
Centralt innehåll: 

• Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och 
samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och 
världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation 
genom tiderna. 

• Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och 
databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.  



Sápmi – en gränsöverskridande del av Norden  
Kopplingar till läroplanen (Lgy 11) för Gymnasiet 

 
Samhällskunskap 1a1 och 1b 
Utvecklingsområden: 

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att 
människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. 

 

Historia 
Utvecklingsområden: 

• Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar 
och perspektiv. 

• Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på 
framtiden. 

Historia 1a1 
Centralt innehåll: 

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till 
exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

• Tolkning och användning av olika slags källmaterial. 

Historia 1b 
Centralt innehåll:  

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga 
globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 
resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet. 

• Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser 
som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, 
jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.  

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån social 
bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

• Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i 
formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som 
medel för påverkan i aktuella konflikter. 

Historia 2b 
Centralt innehåll: 

• Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och 
samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och 



världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation 
genom tiderna. 

• Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och 
databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.  



Traditioner - varför då? 
Kopplingar till läroplanen (Lgy11) för gymnasiet 
 

Samhällskunskap 1a1 och 1b 
Utvecklingsområden: 

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor 
grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.  

 

Historia 
Utvecklingsområden: 

• Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar 
och perspektiv. 

• Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på 
framtiden. 

Historia 1a1 
Centralt innehåll: 

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till 
exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

• Tolkning och användning av olika slags källmaterial. 

Historia 1b 
Centralt innehåll:  

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga 
globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 
resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet. 

• Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser 
som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, 
jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.  

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån social 
bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

• Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i 
formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som 
medel för påverkan i aktuella konflikter. 

Historia 2b 
Centralt innehåll: 

• Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och 
samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och 



världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation 
genom tiderna. 

• Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och 
databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. 

  



Från folktro och magi till sociala medier 
Kopplingar till läroplanen (Lgy 11) för Gymnasiet 
 
Historia 
Utvecklingsområden: 

• Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar 
och perspektiv. 

• Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på 
framtiden. 

Historia 1a1 
Centralt innehåll: 

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till 
exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

• Tolkning och användning av olika slags källmaterial. 

Historia 1b 
Centralt innehåll:  

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga 
globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 
resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet. 

• Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser 
som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, 
jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.  

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån social 
bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

• Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i 
formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som 
medel för påverkan i aktuella konflikter. 

Historia 2b 
Centralt innehåll: 

• Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och 
samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och 
världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation 
genom tiderna. 

• Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och 
databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.  



Samhällskunskap 
Utvecklingsområden: 

• Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, 
ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och 
samhällsstrukturer.  

• Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas 
relevans och trovärdighet. 

Samhällskunskap 1a1 och 1b 
Utvecklingsområden: 

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor 
grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. 

 

Svenska  
Centralt innehåll: 
• Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. 

• Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. 

• Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande 
källkritik. 

 

Svenska 1 och 2 
Centralt innehåll: 
• Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. 

Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till 
dessa texttyper. 

• Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur 
och teater samt i film och andra medier. 

• Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation 
intressant och övertygande.  

• Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen. 
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