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Läroämnets uppdrag 

Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas historiemedvetande och 
kulturkunskap samt att uppmuntra eleverna att bli ansvarsfulla och demokratiska medborgare. 
Med hjälp av historisk kunskap kan eleverna lära sig att förstå den utveckling som format 
nutiden, inse värdet av intellektuellt och kroppsligt arbete och reflektera över framtida val. 
Eleverna lär sig också att kunna se individens betydelse som historisk aktör och att uppfatta 
mänskliga motiv och bakomliggande strukturer. Syftet är att bidra till att forma elevernas 
identitet och främja deras utveckling till aktiva samhällsmedlemmar som har förståelse för 
mångfald.

I historieundervisningen ska eleverna fördjupa sig i hur man kritiskt behandlar information från 
olika aktörer och hur man handskas med olika slag av historiska källor. Eleverna ska även få 
insikt i villkor för historieforskningen, framför allt dess strävan efter att skapa en så tillförlitlig 
bild av det förflutna som möjligt utgående från det källmaterial som finns. Undervisningens 
syfte är att utveckla elevers förmåga att analysera historia: förmåga att tillgodogöra sig 
historiska källor och göra kompetenta tolkningar av deras betydelse och roll.

Eleverna ska lära sig förstå att historia kan tolkas på olika sätt och ur olika perspektiv och  
att förklara förändring och kontinuitet i den historiska utvecklingen. Undervisningen i historia 
ska hjälpa eleverna att uppfatta värderingar och konflikter i samhället och hur de har 
förändrats under olika tider.
I årskurserna 4–6 är historieundervisningens uppdrag att göra eleverna förtrogna med den 
historiska kunskapens natur, hur man söker historisk information och vilka grundbegrepp som 
används. Syftet är att väcka elevernas intresse och förståelse för historia och för betydelsen 
av mänsklig aktivitet. I undervisningen av innehållet som beskrivs i grunderna ska konkreta  
och upplevelsebaserade arbetssätt prioriteras. 

Mångsidig kompetens

Förmågan att tänka och lära sig (K1) 
Förmågan att tänka och lära sig är grunden för mångsidig kompetens. Den här förmågan 
utvecklas då eleven planerar sitt eget arbete, undersöker, skapar och samarbetar med  
andra eller fördjupar sig självständigt i sitt arbete. I Forumserien finns de här möjligheterna. 
Eleverna får lära sig självvärdering, att göra iakttagelser, söka, bedöma, bearbeta, 
producera samt dela information och idéer.
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Kulturell och kommunikativ kompetens (K2) 
Till mångsidig kompetens hör också kulturell kompetens, växelverkan med andra och  
förmågan att uttrycka sig. De här förmågorna ger eleven färdigheter i att fungera i en  
värld med olika kulturer. 

Vardagskompetens (K3) och multilitteracitet (K4) 
Ett samhälle som svämmar över av information kräver att eleven ska kunna läsa och tolka den 
kunskap som olika kanaler förmedlar. Förutom att eleverna ska lära sig tolka och läsa olika 
kunskap, är det också viktigt att eleverna lär sig kritiskt granska kunskap och producera texter 
i skriven, talad, tryckt, audiovisuell eller digital form. Forumserien erbjuder en mångfald av 
texter och bilder som ger eleven möjligheter att leta fram kunskap och fakta på internet tack 
vare ett rikt urval uppgifter. 

Digital kompetens (K5) 
Eleven får lära sig att på ett säkert leta fram kunskap på nätet, så att det gagnar syftet. 
Eleven får också lära sig leta reda på information samt bedöma informationens pålitlighet. 
Eleven lär sig att söka tillförlitlig information, uttrycka olika synpunkter och motivera dem,  
samt tolka och kritiskt bedöma informationskällor och synvinklar.

Arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6)  
Eleverna ska i den grundläggande utbildningen utveckla allmänna färdigheter, som främjar 
intresse för och en positiv attityd gentemot arbete och arbetslivet. Eleven uppmuntras i att 
utveckla sin förmåga till samarbete, att ta ansvar för sitt eget arbete, att kunna lägga märke 
till sina framsteg och förstå vikten av dem. 

Delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7)
Forumserien ger ett starkt stöd åt förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar 
utveckling. Arbetsätten i Forum uppmuntrar deltagande. I Forumserien lyfter personerna  
och berättelserna fram centrala värderingar för diskussion. De värderingarna är bland  
andra delaktighet, kooperativt lärande, jämlikhet, mångkulturella aspekter och miljöskydd. 
Förmågan att kunna påverka i samhället och förmågan att främja hållbar utveckling är  
ämnen, som det läggs särskild vikt vid i årskurs sex.

Mål för undervisningen i historia i årskurs 4–6

Betydelse, värderingar och attityder 
För Forumserien i historia 5–6 är målet att väcka elevens intresse för historia som vetenskap 
och som ett identitetsskapande läroämne. Forumserien hjälper eleven att känna igen olika 
historiska källor och vägleder eleven i att inse att historisk information kan tolkas på olika sätt.

Att söka information om historia 
I Forumseriens läroböcker 5–6 finns uppslagen Tidsperiodens mysterium och i arbetsböckerna 
finns uppslagen Den fiffiga forskaren. Tack vare de här överskådliga uppslagen lär sig eleven 
grunderna i historia. Fallstudien, Tidsperiodens mysterium speglar riktiga historiska källor  
och stöder eleven att lära sig granska källor kritiskt. 

Att förstå historiska företeelser
I Forumseriens läroböcker 5–6 finns övergångsuppslag och tidslinjer som hjälper eleverna att 
gestalta olika epoker och ger eleverna begrepp att använda för att de ska kunna beskriva 
och förstå tidsperioden. Berättelserna och bilderna finns till för att visa olika sätt att dela in 
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historien i epoker och för att hjälpa eleven att förstå motiv bakom människans handlingar 
ur olika synvinklar. I lärarhandledningarna finns uppgifter att ge eleverna, så att det kan 
fördjupa och repetera sina kunskaper. 

Att använda historisk information  
Läroböckerna och arbetsböckerna ger möjlighet till eftertanke vilket hjälper eleven 
att redogöra för orsaker till förändringar. Eleven lär sig också förklara hur tolkningar 
kan ändras på grund av nya källor eller betraktelsesätt. De många upplevelsebaserade 
uppgifterna som finns både i läroböckerna och i lärarhandeldningarna, ger eleven 
möjlighet att förklara mänsklig aktivitet.

Lärmiljöer och arbetssätt

För att uppnå målen i läroämnet historia är det viktigt att prioritera interaktiva, 
upplevelsebaserade arbetssätt. I Forum 5–6 presenteras varierande arbetssätt som att 
undersöka olika källor (se uppslagen Tidsperiodens mysterium och Den fiffiga forskaren 
uppslagen som finns i varje kapitel) att berätta och använda drama, lekar och spel. Målet 
är att stärka elevernas förmåga att läsa och tolka historiska texter och miljöer, samt att 
öva sig att göra tolkningar både självständigt och tillsammans med andra. Eleverna ska 
lära sig att söka och använda historisk information, också med hjälp av digitala verktyg. 
Som läroämne går historia bra att integrera med andra läroämnen.

Handledning och differentiering 

Forumserien beaktar att elever är olika och på olika nivåer i ämnet historia. Den hänsynen 
syns i mångsidiga förslag på arbetssätt och i de olika slags uppgifter som finns i serien. 
I läroböckerna är de viktigaste helheterna svärtade så att eleven ska kunna gestalta 
centrala helheter. Efter varje kapitel finns det också en Kom ihåg-lapp där det viktigaste 
innehållet finns uppräknat för repetition. Arbetsboken tillför också stöd eftersom det i 
den finns uppgifter för elever på olika nivåer. Lärarhandeldningen ger dessutom verktyg 
för differentiering tack vare ett varierande material och exempel på differentierade 
arbetssätt. Ordförklaringarna som finns längst bak i läroböckerna underlättar lärandet.

Centralt innehåll som anknyter till målen för historia

Forum 5 

I1 Förhistorisk tid och  
civilisationens uppkomst:
Kapitel I Vad är historia? 
Kapitel II På jakt efter förhistorien
Kapitel VI Finlands förhistoria

I2 Gamla tiden och arvet  
från antiken:
Kapitel III Civilisationerna
Kapitel IV Antikens Grekland 
Kapitel V Antikens Rom 
Kapitel VI Finlands förhistoria 
Kapitel VII Vikingarna

Forum 6 

I3 Medeltiden: 
Kapitel II Medeltiden i Finland 
Kapitel III Avlägsna kulturer
Kapitel V Den svenska stormaktens 
uppgång och fall 

I4 Nya tiden –  
ett brytningsskede: 
Kapitel IV Europa förändras
Kapitel VII Makten åt folket? 

I5 Finland som en del av Sverige 
Kapitel VI Finland under Svenska tiden


