
Vad säger läroplanen om historiska källor? 

 

Det här är ett utdrag ur kursplanen i historia för grundskolan (Lgr 11) som rör undervisning om källor, 

källhantering och källkritik. 

”Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår värld” 

Syfte 

”Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar 

kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med 

platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att 

utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap”. 

”Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att: 

- Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

- Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och 

används. 

Centralt innehåll i årskurs 1 – 3. 

- Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta 

om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. 

- Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. 

Hur man kan värdera och bearbeta källor och information. 

Centralt innehåll i årskurs 4 – 6. 

- Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och 

skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.                                   

Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial kan berätta om Sveriges 

historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 

- Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor 

och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang. 

Centralt innehåll i årskurs 7 – 9. 

- Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och 

förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av 

fackföreningar och kampen mot slaveri. 

- Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel 

kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och 

förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet. 

- Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande 

förändringar i människors levnadsvillkor. 



- Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, 

språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. 

- Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur 

de används i historiska sammanhang.”   

 

Arkivcentrum Värmland – en källa att ösa ur!                                                                                                                                                                                        


