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Historiska fakta om 
personer, händelser 
…

Du visar att du har mycket goda kunskaper om den
industriella revolutionen: När den ägde rum, Var den 
ägde rum, Viktigare händelser, förändringar, uppfinningar 
och personer. Du har alltså breda faktakunskaper om
t.ex. tekniska språng och personer.

Du visar att du har goda kunskaper om den
industriella revolutionen: När den ägde rum, 
Var den ägde rum, Viktigare händelser, 
förändringar, uppfinningar och personer.

Du visar att du har grundläggande kunskaper om den
industriella revolutionen: När den ägde rum, Var den ägde 
rum, Viktigare händelser och personer, som t.ex. skiftet, 
James Watts förbättrade ångmaskin.

Analytiska
resonemang om 
orsaker, följder  
(konsekvenser)

Och

Göra jämförelser

Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda 
resonemang om orsaker till den industriella revolutionen
och konsekvenser av den. Exempelvis kan du resonera 
om flera orsaker och föra resonemang i flera led (A ledde 
till B som ledde till C).

Du jämför utvecklingen i Storbritannien med Sverige och 
ger flera exempel på såväl likheter som skillnader.
(Se s. 111-117)

Du kan föra utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang om orsaker till 
revolutionerna och konsekvenser av dem. 

Du jämför utvecklingen i Storbritannien med 
Sverige och ger några exempel på såväl likheter 
som skillnader.
(Se s. 111-117)

Du kan föra enkla och till viss del underbyggda 
resonemang om orsaker till den industriella revolutionen
och konsekvenser av den. Exempelvis anses
moderniseringen av Storbritanniens jordbruk under 1700-
talet vara en viktig orsak och förutsättning för den 
industriella revolutionen.
(Se sidorna 101-103)

Du jämför utvecklingen i Storbritannien med Sverige och 
ger  ett par exempel på såväl likheter som skillnader.
(Se s. 111-117)

Källkritik Du kan använda historiskt källmaterial från tiden för att 
dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om 
människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och 
väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet 
och relevans.
Källkritiska begrepp som tendens, användbarhet, 
beroende, kvarleva är till stor hjälp när man analyserar 
en källas trovärdighet och relevans. (Se begrepp)

Du kan använda historiskt källmaterial för att 
dra utvecklade och relativt väl underbyggda 
slutsatser om människors levnadsvillkor, och 
för då utvecklade och relativt väl underbyggda 
resonemang om källornas trovärdighet och 
relevans.

Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla 
och till viss del underbyggda slutsatser om människors 
levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del 
underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och 
relevans.

Historieanvändning Du kan föra välutvecklade resonemang om hur historien 
om revolutionerna kan användas i olika sammanhang 
och för olika syften.

Du kan föra relativt väl utvecklade 
resonemang om hur historien om 
revolutionerna kan användas i olika 
sammanhang och för olika syften.

Du kan föra enkla resonemang om hur historien om den
industriella revolutionen kan användas i olika 
sammanhang och för olika syften. Exempel: ”Jag tror att 
en orsak till att man”.

Begrepp Du kan använda historiska begrepp på ett väl 
fungerande sätt. Exempel på historiska begrepp: 
revolution, förändring, förklaring, källkritik, tendens, 
beroende, kvarleva m.fl.

Du kan använda historiska begrepp på ett 
relativt väl fungerande sätt. Exempel på 
historiska begrepp: revolution, tidsepok, 
kontinuitet, förändring.

Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak 
fungerande sätt. Exempel på historiska begrepp: 
revolution, tidsepok, källkritik. Du kan använda flera av 
begreppen och förklara dem kort; ”Revolution betyder att 



Sammanhang/bakgrund

ORSAKER
 Politiska
 Sociala
 Ekonomiska
 Religiösa
 Geografiska: miljö, klimat

HÄNDELSE
 När?
 Var?
 Hur?
 Vem?
 Vilka?

FÖLJDER
 Politiska
 Sociala
 Ekonomiska
 Religiösa
 Geografiska: miljö, klimat

PERSPEKTIV
 Samhällsklass

 Stad/landsbygd

 Kvinna/man

JÄMFÖRELSE
 Liknande händelser 

 Mönster

Analysmodell – historisk referens



Sammanhang/bakgrund 

Källa
Är källan trovärdig och 

relevant?

Äkta?
• Är källan vad en utger sig för att 

vara?

Tendens?
• Överdrifter

• Underdrifter

Beroende?
• Oberoende/beroende av andra 

källor?

Närhet?
• Tid (närhet i tiden)

• Rum (närhet i rummet)

Förstahandskälla?

Analysmodell – källkritik

Kvarleva eller berättande?

Andrahandskälla?



Analysmodell – historieanvändning (historiebruk)

Sammanhang/bakgrund 

Historia
Ex. medeltidslajv, historisk film, 

målning o.s.v. 

Varför?
• Ekonomiska skäl
• Politiska skäl
• Ideologiska skäl
• Pedagogiska skäl
• Existentiella skäl
• Moraliska skäl
• Vetenskapliga skäl

Källkritik
• Sant? Tendens? mm

Perspektiv
• Konkurrerande användning

Följder?
• Ekonomiska följder
• Politiska följder
• Ideologiska följder
• Pedagogiska följder
• Existentiella följder
• Moraliska följder
• Vetenskapliga följder


