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LÄRARINFORMATION I HISTORIA ÅRSKURS 6

Olika typer av spår i svensk historia

Om uppgiften
Uppgiften kan användas vid ett bedömningstillfälle men också som ett mo-
ment, en övning, i undervisningen. 
Uppgiften utgår från två bilder av olika typer av spår från svensk historia. 
Den ena är en affisch där minnet av snapphanarna på 1600-talet har fått ge 
namn åt en fotbollsturnering. Den andra är ett foto från Falu koppargruva, 
en fysisk kvarleva från en månghundraårig verksamhet. Det första spåret kan 
betraktas som indirekt, ett medvetet användande av det förflutna i ett nytt 
sammanhang, skapat långt senare. Det andra är direkt spår som bevarats till 
eftervärlden och alltså något som finns kvar. 
Poängen med uppgiften är att eleverna kan uppfatta båda dessa typer av spår 
från det förflutna.  I den första deluppgiften gäller det alltså att kunna urskilja 
att det handlar om snapphanarna, inte om turneringens 25-årsjubileum. (Det 
senare är naturligtvis också ett spår från det förflutna, men det handlar om 
den lokala historien i Hästveda, inte om Sveriges historia.) I den andra del-
uppgiften måste eleverna kunna uppfatta att något som finns kvar idag har 
historiska rötter. I båda fallen ska eleverna kunna knyta spåren till historiska 
sakförhållanden, de måste alltså veta något om snapphanar och om Falu kop-
pargruva för att kunna säga att vad det är för slags spår från Sveriges historia. 

Förmåga
Den här uppgiften kan utveckla och pröva förmågan att reflektera över sin 
egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv.

Centralt innehåll
Uppgiften anknyter till följande del av det centrala innehållet: 
Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet 
kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggna-
der, städer och gränser.

Kunskapskrav
Uppgiften ska bedömas utifrån följande del av kunskapskravet:
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. 
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Bedömningsaspekter
Det är viktigt att bedömningsaspekterna blir centrala delar i undervisningen. 
Bedömningsaspekterna måste således omformas till moment i undervisning-
en.
Följande bedömningsaspekter är relevanta i relation till uppgiften:
• Att eleven i båda uppgifterna svarar korrekt på frågan om spåret är något 

som ”finns kvar” eller har ”skapats senare”.
• Att kopplingen till Sveriges historia underbyggs med hänvisningar till 

relevanta historiska sakförhållanden. 
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