Historia 1b  Världskrigens tid

Uppgift: Bilder av andra världskriget
Andra världskriget och allt som hör därtill är ett arbetsområde som är relativt
välkänt för många människor. Det har fått stort utrymme i skolan och händelser
och förvecklingar har gestaltats i storslagna filmer, böcker och datorspel. Under
det här momentet ska vi skapa oss en översikt av krigets förlopp, samt hitta några
intressanta fördjupningar från respektive år. Vi ska också se över hur historia
används av producenter och regissörer genom att se delar av några spelfilmer.
Uppgift
Du har i uppgift att presentera ett år under kriget. Presentationen ska vara 5-7
minuter lång och understödjas av en välplanerad keynote. Du ska ge en lämplig
översikt över året, men också göra ett fördjupande nedslag i något av det som
hände: en person, en händelse, ett lands öde, osv.
Börja med att se vad som står i boken, vilket ger en grund för översikten.
Fördjupa dig genom andra källor. Ett förslag är att titta på ett lämpligt avsnitt av
Världens undergång som finns tillgänglig på svtplay.se:
http://www.svtplay.se/varldens-undergang-andra-varldskriget
Keynotebilderna skickas in och distribueras till klasskamraterna för ett läxförhör.
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Mål och innehåll
Under momentet ska punkterna 1-2 och 5 i ämnets syfte behandlas;
undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
följande:
1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer
utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för
att ge perspektiv på framtiden.
5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i
olika sammanhang och under olika tidsperioder.
Målen kopplas till följande 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, men också
kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande.
Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika
historiska förklaringar till dem.
● 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.
Kunskapskrav
E

C

A

Eleven kan översiktligt redogöra för
förändringsprocesser, händelser och
personer under olika tidsperioder
samt för olika tolkningar av dem.
Dessutom kan eleven översiktligt
redogöra för förloppen av
förändringsprocesserna och
händelserna samt deras orsaker och
konsekvenser. Eleven ger exempel
på några enskilda personer och
förklarar översiktligt deras betydelse
för olika skeenden. Eleven ger enkla
exempel på, och förklarar
översiktligt, samband mellan

Eleven kan utförligt redogöra för
förändringsprocesser, händelser och
personer under olika tidsperioder
samt för olika tolkningar av dem.
Eleven jämför de olika tolkningarna,
förordar en av dem och motiverar
med enkla omdömen sitt val.
Dessutom kan eleven utförligt
redogöra för förloppen av
förändringsprocesserna och
händelserna samt deras orsaker och
konsekvenser. Eleven ger exempel
på några enskilda personer och
förklarar utförligt deras betydelse för

Eleven kan utförligt och nyanserat
redogöra för förändringsprocesser,
händelser och personer under olika
tidsperioder samt för olika
tolkningar av dem. Eleven jämför de
olika tolkningarna, förordar en av
dem och motiverar med nyanserade
omdömen sitt val. Dessutom kan
eleven utförligt och nyanserat
redogöra för förloppen av
förändringsprocesserna och
händelserna samt deras orsaker och
konsekvenser. Eleven ger exempel
på några enskilda personer och
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skeenden i det förflutna och
förhållanden i nutiden. Dessutom
kan eleven dra några enkla slutsatser
om vad skeenden i det förflutna och
förhållanden i nutiden kan ha för
betydelse för framtiden.

olika skeenden. Eleven ger enkla
exempel på, och förklarar utförligt,
samband mellan skeenden i det
förflutna och förhållanden i nutiden.
Dessutom kan eleven dra några
välgrundade slutsatser om vad
skeenden i det förflutna och
förhållanden i nutiden kan ha för
betydelse för framtiden.

förklarar utförligt och nyanserat
deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger komplexa exempel på,
och förklarar utförligt och nyanserat,
samband mellan skeenden i det
förflutna och förhållanden i nutiden
samt argumenterar för och emot
olika sätt att se på dessa samband.
Dessutom kan eleven dra några
välgrundade och nyanserade
slutsatser om vad skeenden i det
förflutna och förhållanden i nutiden
kan ha för betydelse för framtiden.

Eleven kan översiktligt redogöra för
några historiska skeenden och
händelser som har använts på olika
sätt samt översiktligt förklara varför
de har använts olika. Dessutom ger
eleven några exempel på olika sätt
att använda historia och värderar
med enkla omdömen deras betydelse
för nutida skeenden och händelser.

Eleven kan utförligt redogöra för
några historiska skeenden och
händelser som har använts på olika
sätt samt utförligt förklara varför de
har använts olika. Dessutom ger
eleven några exempel på olika sätt
att använda historia och värderar
med enkla omdömen deras betydelse
för nutida skeenden och händelser.

Eleven kan utförligt och nyanserat
redogöra för några historiska
skeenden och händelser som har
använts på olika sätt samt utförligt
och nyanserat förklara varför de har
använts olika. Dessutom ger eleven
några exempel på olika sätt att
använda historia och värderar med
nyanserade omdömen deras
betydelse för nutida skeenden och
händelser.

