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Planering – historia åk 8 

 

Imperialism,  nationalism och 

världskrig 1800- 1950 
 

Förmågor som ska utvecklas 

o Historisk referensram 

o Källkritik 

o Historieanvändning 

o Begrepp 

Centralt innehåll i fokus 

Imperialism och världskrig, cirka 1800—1950 
o Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism. 
o Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av 

världen. 
o De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. 

Förintelsen och Gulag. 
o Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser 

av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd 
mot detta. 

Begrepp när du beskriver och analyserar tidsperioden  
Imperialism, kolonialism, folkmord, mobilisering, nationalism, front, skyttegrav, neutral, separatfred, 

spanska sjukan, Versaillesfreden, ententen, centralmakterna, revolution, sovjeter, bolsjeviker, tsar, livegna, 

statskupp, duman, kommunism, inbördeskrig, depression, aktier, kulaker, femårsplaner, inflation, 

antisemitism, rasism, socialdarwinism, koncentrationsläger, förintelseläger, Förintelsen, fascism, nazism, 

Molotov-Ribbentrop-pakten.  
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Veckoplanering 

Vecka Lektionsinnehåll Material* 

2 Imperialism - översikt s. 154-158 

3 Imperialism: Kongofristaten, källövning Imperialismens orsaker  

4 Imperialism och första världskriget (orsaker och inledning)  

5 Första världskriget: orsaker (hökar och duvor) läxförhör: 
historieanvändning 

s. 193-197 

6 Första världskriget: källkritik + kriget och dess följder s. 199-207 

7 Mellankrigstiden: Ryska revolutionen och nazism s. 208-229  

8 Andra världskriget (inledning och orsaker) Prov: Torsdag (8D), 
fredag (8C) 

s. 230-236 

9 Sportlov  

10 Andra världskriget (vändpunkter och slut), Förintelsen s. 237-251 

11 Förintelsen (läxa: historiebruk och Förintelsen). Läxförhör: 
historieanvändning + källkritik 

 

*OBS!  Övrigt material hittar ni i classroom och på bildningscentralen. se  

Hur plugga och lära sig allt detta? 
 Läs så att du ligger före undervisningen; anteckna viktiga begrepp, händelser och analyser 

kontinuerligt.  

 Delta aktivt på lektionerna (sitt inte av tiden i klassrummet). 

 Diskutera det du läser om i skolan hemma, t.ex. vid köksbordet. 

 Repetera det vi gjort i skolan, t.ex. genom att berätta vad du lärt dig för en förälder. 

 Gör en plan för när och hur du ska plugga. Dela upp pluggandet i mindre delar. 

 Gör listor med viktiga personer och begrepp. 

 Gör en tidslinje – så att du får en bild av historien. 

 Beställ ett förhör, t.ex. kolla att jag kan förklara de här begreppen. 

Kartor som visar Europa före och efter första världskriget 

 

 

 


