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Inledning – syfte
Eleverna ska utveckla sina kunskaper om historiska sammanhang som
har lett fram till nuet.
Kunskaper om historiska sammanhang ska öka elevernas förståelse för
att samhället förändras av en mängd olika orsaker och att det påverkar
förutsättningarna för dem själva och deras omgivning.

Mål från Lgr11
 Eleven ska kunna använda en historisk referensram som innefattar
olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten
och utvecklingslinjer.
 Eleven ska kunna kritiskt granska, tolka och värdera källor som
grund för att skapa historisk kunskap.
 Eleven ska kunna reflektera över sin egen och andras användning
av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
 Eleven ska kunna använda historiska begrepp för att analysera hur
historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Konkreta mål för eleverna
Du kommer att utveckla din förmåga och ta ställning och reflektera över:
 Hur det nya samhället växer fram i Europa och Sverige och de
olika historiska förklaringarna samt vilka konsekvenser det fick för
de olika samhällsgrupper och deras levnadsvillkor.
 Hur de olika uppfinningarna påverkade industrialiseringen.
 Hur de nya politiska ideologierna och arbetarklassen växer fram
och på vilket sätt den kom att styra samhällsutvecklingen.

Undervisning
Undervisningen kommer att ske individuellt och i grupp.
 Under lektionerna kommer vi gå igenom förutsättningarna för den
ind. revolutionen.
 Vi kommer att lära oss de sju faktorer som är nödvändiga för att en
fabrik ska fungera.
 Vi kommer att studera hur dessa faktorer formar ett nytt samhälle.
 Vi kommer att lära oss hur marxismen och kommunismen
påverkade samhället och dess utveckling fram till vår tid.

Bedömning
Följande kommer att bedömas:
 Din förmåga att reflektera och diskutera frågor som rör ämnet
under samtliga lektioner.
 Din förmåga att skriftligt redovisa dina kunskaper.
BetygE
Du har grundläggande kunskaper om arbetsområdet.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som rör
ämnet och kan visa på enkla samband.
BetygC
Du har goda kunskaper om det industriella samhället och hur det växte
fram, samt de olika idéerna och samhällsklasserna.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om
orsaker till och följder av samhällsförändringar och visa på samband och
dra paralleller till nutid.
Betyg A
Du har mycket goda kunskaper om arbetsområdet (se ovan) .
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker
till och konsekvenser av samhällsförändringar och visa på ett mönster
som även innefattar nutid.

