Fatta historia
– lätt version

Lärarhandledning

FATTA HISTORIA
– LÄTT VERSION

Om programserien

Fatta historia – lätt version är en serie som kan användas i historieundervisningen i
gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna.
Serien syftar till att utveckla elevernas kunskaper om olika tidsperioder och om
levnadsvillkoren för människor under dessa.

Anpassningar för målgruppen

Fatta historia – lätt version är en bearbetning av en programserie för elever i grundskolans
årskurs 7–9 som inte har svenska som modersmål. De anpassningar som har gjorts för att
göra programmen mer tillgängliga för elever med intellektuell funktionsnedsättning är:
○○ den inledande presentationen av ungdomarna är kortare
○○ informationsmängden är mindre
○○ de grafiska inslagen är färre
○○ inslag med mycket högt tempo i animationsdelarna har tagits bort
○○ speakerrösten i de animerade delarna har fler pauser
○○ bakgrundsmusiken har tagits bort där det som sägs behöver framgå tydligt

Handling

Programledaren Arantxa Àlvarez utforskar tillsammans med två ungdomar historien på
ett lekfullt sätt. De klär sig i tidsenliga kläder, äter maten som människor åt förr och provar
på olika epokers livsstilar. Fakta förklaras med animerade inslag: tecknad grafik med
kartor, tidslinjer och årtal med ett extra fokus på ord och begrepp. Serien spänner över
tiden från flodkulturerna fram till efterkrigstiden.
Serien består av sex avsnitt som är cirka 15 minuter långa. Programmen är fristående
och kan ses i vilken ordning som helst.
AVSNIT TSFÖRTECKNING
1. Flodkulturer
2. Romarriket
3. Frihetstid till industrialism
4. Första världskriget
5. Andra världskriget
6. Efterkrigstiden

Målgrupp

Programserien är tänkt att användas för elever i gymnasiesärskolan som läser kursen
historia 1. Den kan även fungera för elever i särskild utbildning för vuxna som läser kursen.
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GRUPP- OCH INDIVIDANPASSNINGAR

Genom att göra anpassningar utifrån den elevgrupp du arbetar med kan du öka
programmens tillgänglighet ytterligare. De animerade delarna i programmen innehåller
mycket information och kan beroende på elevgruppens förutsättningar och förkunskaper
behöva mycket för- och efterarbete för att eleverna ska kunna ta till sig innehållet.
Du kan också dela upp programmet i fler delar och titta på dessa vid olika tillfällen.
Med hjälp av funktionen Skapa klipp, som finns på avsnittets webbsida, kan du enkelt välja
vad och hur mycket du vill visa av programmet. Så här skapar du egna klipp:
1. Klicka på ”Skapa klipp”, under bilden på programmet på UR Skola.
2. Ange den start- och sluttid som önskas. Skriv tiderna i de två rutorna under ”Klippets
starttid” och ”Klippets sluttid”. Alternativt ange tiderna genom att klicka på ”Spara”
samtidigt som programmet spelas upp.
3. Dela därefter klippet med dig själv eller någon annan i valfritt, angett forum.
Du kan även låta eleverna se de animerade delarna flera gånger, antingen som repetition
eller som ett sätt att fokusera på olika saker vid olika tillfällen.
Om du bedömer att informationsmängden och tempot i de animerade delarna inte
fungerar för din elevgrupp kan du till exempel visa dessa delar med avstängt ljud och i
stället använda dina egna ord för att förklara ord och begrepp eller beskriva händelser och
förlopp.
De delar av programmen där programledaren och ungdomarna klär sig i tidsenliga
kläder och provar på olika tidsperioders livsstilar kan du använda för att väcka intresse och
nyfikenhet för en tidsperiod som ni ska arbeta med. Om du utgår från dessa delar kan du
anpassa vilka övriga kunskaper om tidsperioden som är relevanta för elevgruppen.

Kopplingar till ämnesplanen

Genom att titta på och arbeta med innehållet i serien får eleverna möjlighet att utveckla de
kunskaper och förmågor som framgår av ämnesplanen i historia för gymnasiesärskolan
och särskild utveckling för vuxna. Programserien berör en stor del av det centrala
innehållet i kursen historia 1.
UR ÄMNESPLANEN

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1. Kunskaper om vad som utmärker olika tidsperioder samt levnadsvillkoren för
människor under olika tidsperioder.
2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden.
CENTRALT INNEHÅLL

○○ Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Tidsbegreppen
förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden.
Några utmärkande drag för dessa epoker.
○○ Förändringsprocesserna industrialisering och demokratisering under 1800och 1900-talen. Hur dessa förändringsprocesser påverkade samhället och
levnadsvillkoren för barn, kvinnor och män.

3

AVSNIT T 1

FLODKULTURER

Om avsnittet

Serien tar avstamp i de olika flodkulturerna längs Eufrat och Tigris, Nilen, Huang He
och Indusfloden. Om hur människor blev bofasta, samhällen uppstod och nya yrken
skapades. Tillsammans utforskar Arantxa Àlvarez och ungdomarna Ahmad och Jerry, alla
i tidstypiska kläder, egyptiska skapelsemyter och Mesopotamien. Och vi träffar Konfucius,
Kung Hammurabi och den kvinnliga faraon Hatschepsut. Allt varvat med faktafyllda
animerade inslag.

Geografiska namn

Egypten, Eufrat, Huang He, Indien, Indus, Irak, Kina, Nilen, Tigris
Historiska områden: Assyrien, Babylonien, Mesopotamien, Sumer

Centrala begrepp

bevattningssystem, bofast, farao, kilskrift, mumie, mytologi, samhälle, skapelsemyt, skrivkonst
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Så här kan du arbeta med avsnittet
INNAN NI TIT TAR
1. Titta på en karta var de olika platserna ligger. Har någon av eleverna anknytning till

platserna?
2. Använd en tidslinje för att visa när flodkulturerna uppstod. Markera ut andra
centrala händelser eller tidsperioder som eleverna känner till för att visa hur de
förhåller sig till varandra på tidslinjen.
3. Gå igenom centrala begrepp tillsammans. Är det några begrepp de kan sedan
tidigare? Är några helt nya? Vad betyder de? Finns det ord med liknande betydelse
som eleverna är mer bekanta med? Samtala också om i vilket sammanhang
begreppen används och låt eleverna i grupper skapa egna meningar med orden.
Sammansatta ord kan delas upp i sina delar för att ytterligare öka förståelsen och
förstärka inlärningen.

UNDER TIDEN NI TIT TAR

Du kan välja om du vill se hela avsnittet på en gång eller dela upp det i delar. Om du ser
hela avsnittet kan du pausa för att förklara något ytterligare eller ge tid för eleverna att
reflektera eller samtala. Du kan till exempel stanna upp vid de tillfällen i programmet då
centrala begrepp nämns för att förstärka inlärningen.
EFTER AT T NI HAR TIT TAT
1. Låt eleverna markera var flodkulturerna uppstod på en karta. Skriv eller klistra fast

namnen på flodkulturerna på kartan.

2. Gör en sammanställning med text och bild över de uppfinningar som förekommer i

programmet.
3. Ta reda på mer om Egypten och egyptiskt mytologi. Hur såg deras skriftspråk ut?
Hur byggdes pyramiderna? Vilka olika gudar trodde man på? Vad finns kvar från
kulturen i dag? Hur används den i populärkulturen, till exempel i filmer?
4. Arbeta vidare med de centrala begreppen. Dela in eleverna i grupper och ge varje
grupp ett antal begrepp att arbeta med. Gruppens uppgift är att med hjälp av text
och bild förklara begreppen för övriga grupper. Med utgångspunkt från de centrala
begreppen kan eleverna också återberätta vad de har lärt sig och skriva en gemensam
text om tidsperioden där begreppen ingår.
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AVSNIT T 2

ROMARRIKET

Om avsnittet

Vi lär oss bland annat om Romarrikets uppgång och fall. Hur Rom gick från att vara en liten
by vid floden Tibern till att bli ett imperium med över en miljon invånare. Programledaren
Arantxa Àlvarez och ungdomarna Abdennour och Saghar visar oss hur det var att leva under
Romarriket och om dess olika politiska system. Allt varvat med faktafyllda animerade inslag.

Geografiska namn
Rom

Centrala begrepp

arena, erövringskrig, gladiator, imperium, kejsare, medborgare, rike, slav
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Så här kan du arbeta med avsnittet
INNAN NI TIT TAR
1. Titta på en karta var Rom ligger och hur stort Romarriket var. Har någon av eleverna

anknytning till någon plats som tillhörde Romarriket?
2. Använd en tidslinje för att visa när Romarriket existerade. Markera ut andra centrala
händelser eller tidsperioder som eleverna känner till för att visa hur de förhåller sig
till varandra på tidslinjen.
3. Gå igenom centrala begrepp tillsammans. Är det några begrepp de kan sedan
tidigare? Är några helt nya? Vad betyder de? Finns det ord med liknande betydelse
som eleverna är mer bekanta med? Samtala också om i vilket sammanhang
begreppen används och låt eleverna i grupper skapa egna meningar med orden.
Sammansatta ord kan delas upp i sina delar för att ytterligare öka förståelsen och
förstärka inlärningen.

UNDER TIDEN NI TIT TAR

Du kan välja om du vill se hela avsnittet på en gång eller dela upp det i delar. Om du ser
hela avsnittet kan du pausa för att förklara något ytterligare eller ge tid för eleverna att
reflektera eller samtala. Du kan till exempel stanna upp vid de tillfällen i programmet då
centrala begrepp nämns för att förstärka inlärningen.
EFTER AT T NI HAR TIT TAT
1. Låt eleverna markera Romarrikets utbredning på en karta. Märk ut några länder och

städer som finns i dag och som eleverna känner till med namn på kartan.

2. Ta reda på mer om byggnader och andra spår från Romarriket som vi kan se än i dag.

Var ligger Colosseum? Finns det liknande arenor på andra platser? Titta på bilder på
statyer från Romarriket. Vilka gjorde man statyer av? Varför?
3. Arbeta vidare med de centrala begreppen. Dela in eleverna i grupper och ge varje
grupp ett antal begrepp att arbeta med. Gruppens uppgift är att med hjälp av text
och bild förklara begreppen för övriga grupper. Med utgångspunkt från de centrala
begreppen kan eleverna också återberätta vad de har lärt sig och skriva en gemensam
text om tidsperioden där begreppen ingår.
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AVSNIT T 3

FRIHETSTID TILL INDUSTRIALISM

Om avsnittet

Den svenska historien och utvecklingen efter stormaktstidens slut, fram till mitten av
1800-talet. Arantxa får sällskap av Beatrice och Farnaz, tillsammans utforskar de hur det
var att leva då, och får en inblick i textilindustrin. Vi får lära oss om de första svenska
politiska partierna, hattarna och mössorna, och om hur vetenskapen tog plats. Vi får
också en djupare insyn i orsakerna till den stora utvandringen från Sverige till Amerika.
Historiska miljöer blandas med faktafyllda animerade inslag.

Geografiska namn
Storbritannien

Centrala begrepp

industri, fackförening, missväxt, partier, politiskt förtryck, religiös förföljelse, revolution, spinneri,
statskupp, svält, utvandring, väveri
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Så här kan du arbeta med avsnittet
INNAN NI TIT TAR
1. Titta på en karta var Storbritannien ligger. Hur fraktade man varor mellan Sverige

och Storbritannien förr? I dag?
2. Använd en tidslinje för att visa när frihetstiden varade och när industrialiseringen
startade i Storbritannien och i Sverige. Markera ut andra centrala händelser eller
tidsperioder som eleverna känner till för att visa hur de förhåller sig till varandra på
tidslinjen. Diskutera varför industrialiseringen inte började samtidigt i alla länder.
Hur sprider sig nya uppfinningar och idéer?
3. Gå igenom centrala begrepp tillsammans. Är det några begrepp de kan sedan
tidigare? Är några helt nya? Vad betyder de? Finns det ord med liknande betydelse
som eleverna är mer bekanta med? Samtala också om i vilket sammanhang
begreppen används och låt eleverna i grupper skapa egna meningar med orden.
Sammansatta ord kan delas upp i sina delar för att ytterligare öka förståelsen och
förstärka inlärningen.

UNDER TIDEN NI TIT TAR

Du kan välja om du vill se hela avsnittet på en gång eller dela upp det i delar. Om du ser
hela avsnittet kan du pausa för att förklara något ytterligare eller ge tid för eleverna att
reflektera eller samtala. Du kan till exempel stanna upp vid de tillfällen i programmet då
centrala begrepp nämns för att förstärka inlärningen.
EFTER AT T NI HAR TIT TAT
1. Skriv en gemensam text om frihetstiden. Börja med att sammanställa det eleverna

kommer ihåg från filmen. Om det behövs kan du ställa frågor utifrån det som
nämndes i filmen. Varför kallades det frihetstiden? Vad var hattar och mössor? Hur
slutade frihetstiden? osv.
2. Ta reda på mer om hur industrialiseringen började och vad den fick för konsekvenser.
Vilka uppfinningar gjorde det möjligt att massproducera varor i industrierna? Vilka
varor kunde vi göra i Sverige? Hur ser vi industrialismens spår i dag? Vad tillverkar
industrin i Sverige nu för tiden? Är det samma slags varor eller skiljer det sig åt? Vad
kan eventuella skillnader och likheter bero på?
3. Gå igenom orsakerna till att så många svenskar utvandrade och jämför med
orsakerna till att människor utvandrar i dag. Vad är skillnaderna och likheterna?
4. Arbeta vidare med de centrala begreppen. Dela in eleverna i grupper och ge varje
grupp ett antal begrepp att arbeta med. Gruppens uppgift är att med hjälp av text
och bild förklara begreppen för övriga grupper. Med utgångspunkt från de centrala
begreppen kan eleverna också återberätta vad de har lärt sig och skriva en gemensam
text om tidsperioden där begreppen ingår.
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AVSNIT T 4

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

Om avsnittet

Två ungdomar, Candela och Saghar, och programledaren Arantxa klär sig i tidsenliga
kläder och provar hur det är att leva vid tiden för första världskriget. Detta varvas med
faktafyllda animerade inslag där man bland annat tar upp orsakerna till att kriget bröt
ut. Vi tittar även på propagandaaffischer och tar upp ryska revolutionen och Nationernas
Förbund.

Geografiska namn

Bosnien, Frankrike, Italien, Ryssland, Sarajevo, Serbien, Storbritannien, Tyskland, Ungern, USA,
Österrike

Centrala begrepp

allians, centralmakterna, demokrati, ententen, imperialism, kapprustning, kolonier, nationalism,
Nationernas förbund, pakt, propaganda, revolution, rösträtt, stat, stormakt, tsar
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Så här kan du arbeta med avsnittet
INNAN NI TIT TAR
1. Titta på en karta över Europa i dag och jämför med en historisk karta från tiden för

första världskrigets utbrott. Vad skiljer sig åt och vad är lika?
2. Använd en tidslinje för att visa när första världskriget började och slutade. Markera
ut andra centrala händelser eller tidsperioder som eleverna känner till för att visa
hur de förhåller sig till varandra på tidslinjen. Finns det personer som lever i dag som
levde under första världskriget?
3. Gå igenom centrala begrepp tillsammans. Är det några begrepp de kan sedan
tidigare? Är några helt nya? Vad betyder de? Finns det ord med liknande betydelse
som eleverna är mer bekanta med? Samtala också om i vilket sammanhang
begreppen används och låt eleverna i grupper skapa egna meningar med orden.
Sammansatta ord kan delas upp i sina delar för att ytterligare öka förståelsen och
förstärka inlärningen.

UNDER TIDEN NI TIT TAR

Du kan välja om du vill se hela avsnittet på en gång eller dela upp det i delar. Om du ser
hela avsnittet kan du pausa för att förklara något ytterligare eller ge tid för eleverna att
reflektera eller samtala. Du kan till exempel stanna upp vid de tillfällen i programmet då
centrala begrepp nämns för att förstärka inlärningen.
EFTER AT T NI HAR TIT TAT
1. Låt eleverna markera länderna som ingick i centralmakterna respektive ententen i

varsin färg. Märk ut ländernas namn på kartan.
2. Repetera de orsaker till första världskriget som nämns i programmet: imperialism,
kapprustning, nationalism och svag demokrati. Är det någon eller några av dessa som
orsakar krig i dag? Finns det något pågående krig som eleverna känner till som har
samma eller liknande orsaker?
3. Ta reda på mer om hur det var att leva i Sverige under tiden för första världskriget.
Vilka hade rösträtt i Sverige? Hur påverkades Sverige av kriget? osv.
4. Arbeta vidare med de centrala begreppen. Dela in eleverna i grupper och ge varje
grupp ett antal begrepp att arbeta med. Gruppens uppgift är att med hjälp av text
och bild förklara begreppen för övriga grupper. Med utgångspunkt från de centrala
begreppen kan eleverna också återberätta vad de har lärt sig och skriva en gemensam
text om tidsperioden där begreppen ingår.
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AVSNIT T 5

ANDRA VÄRLDSKRIGET

Om avsnittet

Avsnittet handlar om perioden efter första världskriget och vad som ledde fram till ett
andra världskrig. Svåra ekonomiska tider gjorde att starka ledare kunde ta makten, Lenin
och senare Stalin i Sovjetunionen, och Hitler i Tyskland. Vi får följa vad som hände under
kriget och krigsslutet. Tillsammans med Arantxa och två ungdomar, Alejandro och
Farnaz, får vi följa med tillbaka till den här tiden och lära känna människor som stod upp
mot nazismen. Allt varvas med faktafyllda animerade inslag.

Geografiska namn

Hiroshima, Nagasaki, Normandie, Warszawa, Frankrike, Italien, Japan, Polen, Storbritannien,
Tyskland, USA
Historiska namn: Sovjetunionen, Stalingrad

Historiska personer

Charlie Chaplin, Adolf Hitler, Vladimir Lenin, Irena Sendler, Raoul Wallenberg

Centrala begrepp

atombomb, axelmakterna, D-dagen, de allierade, diktatur, folkmord, Förenta Nationerna (FN),
getto, Hitler-Jugend, inflation, judar, mellankrigstiden, nazister, skadestånd, supermakt, swing
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Så här kan du arbeta med avsnittet
INNAN NI TIT TAR
1. Leta upp de geografiska namnen på en karta.
2. Använd en tidslinje för att visa när andra världskriget började och slutade. Markera

ut andra centrala händelser eller tidsperioder som eleverna känner till för att visa
hur de förhåller sig till varandra på tidslinjen. Hur länge sedan är det kriget började?
Finns det personer som lever i dag som levde under andra världskriget?
3. Gå igenom centrala begrepp tillsammans. Är det några begrepp de kan sedan
tidigare? Är några helt nya? Vad betyder de? Finns det ord med liknande betydelse
som eleverna är mer bekanta med? Samtala också om i vilket sammanhang
begreppen används och låt eleverna i grupper skapa egna meningar med orden.
Sammansatta ord kan delas upp i sina delar för att ytterligare öka förståelsen och
förstärka inlärningen.

UNDER TIDEN NI TIT TAR

Du kan välja om du vill se hela avsnittet på en gång eller dela upp det i delar. Om du ser
hela avsnittet kan du pausa för att förklara något ytterligare eller ge tid för eleverna att
reflektera eller samtala. Du kan till exempel stanna upp vid de tillfällen i programmet då
centrala begrepp nämns för att förstärka inlärningen.
EFTER AT T NI HAR TIT TAT
1. Markera på en världskarta de länder som deltog i kriget. Samtala med eleverna om

2.

3.

4.

5.

vad som menas med begreppet världskrig. Vilka av länderna deltog även i första
världskriget? Vad kan det bero på att flera länder var med i bägge krigen?
Ta reda på mer om några av de historiska personer som förekommer i programmet
eller andra personer med anknytning till andra världskriget. Presentera personerna
med text och bild, digitalt eller på papper.
Vilka spår och konsekvenser kan vi se av andra världskriget i dag? Hur har det
påverkat människorna i de länder som deltog? Hur framställs andra världskriget i
populärkulturen, till exempel i dataspel och filmer?
Samtala med eleverna om hur vi vet vad som har hänt i historien. Vilka källor kan
vi använda oss av? Vilka källor finns det som beskriver vad som hände under andra
världskriget?
Arbeta vidare med de centrala begreppen. Dela in eleverna i grupper och ge varje
grupp ett antal begrepp att arbeta med. Gruppens uppgift är att med hjälp av text
och bild förklara begreppen för övriga grupper. Med utgångspunkt från de centrala
begreppen kan eleverna också återberätta vad de har lärt sig och skriva en gemensam
text om tidsperioden där begreppen ingår.
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AVSNIT T 6

EFTERKRIGSTIDEN

Om avsnittet

Tillsammans med Arantxa och två ungdomar, Abdoulrahmaan och Ponlawat, förflyttar vi
oss till tiden efter andra världskriget. Vi får veta vad det kalla kriget var och fördjupar oss
i hur världen delades in i ett öst- och ett västblock med USA och Sovjetunionen i spetsen.
Vi lär oss om koloniernas frigörelse och får en glimt av kvinnorörelsen och det svenska
folkhemmet. Besöken i de historiska miljöerna varvas med faktafyllda animerade inslag.

Geografiska namn

Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Finland, Indien, Berlin, Europa, Asien, Afrika
Historiska namn: Jugoslavien, Sovjetunionen, Västtyskland, Östtyskland

Historiska personer

Michail Gorbatjov, Mahatma Gandhi, Ronald Reagan

Centrala begrepp

bunker, de svenska rekordåren, folkhemmet, fort, kalla kriget, kapitalism, kolonier, kommunism,
kvinnorörelse, kärnvapen, miljonprogrammet, propaganda, självständighet, välfärdsstat, väst, öst

14

Så här kan du arbeta med avsnittet
INNAN NI TIT TAR
1. Leta upp de geografiska namnen på en karta. Visa vilka av dagens länder i Europa

som motsvarade de länder som fanns under efterkrigstiden.
2. Använd en tidslinje för att visa vilken tidsperiod som kallas för efterkrigstiden. Hur
länge sedan är det? Vilka känner eleverna som levde då? Markera ut andra centrala
händelser eller tidsperioder som eleverna känner till för att visa hur de förhåller sig
till varandra på tidslinjen.
3. Gå igenom centrala begrepp tillsammans. Är det några begrepp de kan sedan
tidigare? Är några helt nya? Vad betyder de? Finns det ord med liknande betydelse
som eleverna är mer bekanta med? Samtala också om i vilket sammanhang
begreppen används och låt eleverna i grupper skapa egna meningar med orden.
Sammansatta ord kan delas upp i sina delar för att ytterligare öka förståelsen och
förstärka inlärningen.

UNDER TIDEN NI TIT TAR

Du kan välja om du vill se hela avsnittet på en gång eller dela upp det i delar. Om du ser
hela avsnittet kan du pausa för att förklara något ytterligare eller ge tid för eleverna att
reflektera eller samtala. Du kan till exempel stanna upp vid de tillfällen i programmet då
centrala begrepp nämns för att förstärka inlärningen.
EFTER AT T NI HAR TIT TAT
1. Markera på en Europakarta var gränsen mellan öst- och västblocket gick. Vilket land

delades i två länder? Hur påverkade delningen människorna i landet?
2. Använd historiska kartor och jämför kartbilden över Asien och Afrika före och efter
koloniernas frigörelse och självständighet. Vilka länder hade många kolonier? Hur
påverkades livet för människorna i ett land som var en koloni? Vilka spår finns i dag
från tiden då länderna var kolonier?
3. Ta reda på mer om den svenska välfärdsstatens framväxt. Vad ingår i begreppet
välfärd? Vilken betydelse hade det för invånarna? Vilka rättigheter och skyldigheter
innebär det?
4. Arbeta vidare med de centrala begreppen. Dela in eleverna i grupper och ge varje
grupp ett antal begrepp att arbeta med. Gruppens uppgift är att med hjälp av text
och bild förklara begreppen för övriga grupper. Med utgångspunkt från de centrala
begreppen kan eleverna också återberätta vad de har lärt sig och skriva en gemensam
text om tidsperioden där begreppen ingår.
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