
Efterkrigstiden 
Under vecka 13-23 arbetar ni enskilt med efterkrigstiden. I anslutning till detta gör du en rad 
uppgifter. Du arbetar i Google drive med instuderingsuppgifter och bedömningsuppgifter. 

Vi kommer ha några genomgångar och någon film på lektion. I övrigt har ni inga läxor utan 
arbete efter eget ansvar. 

Material: Historia 3, Puls historia (finns i klassrummen), ne.se, Wikipedia, SO-rummet. 

Sista inlämningsdag för bedömningsuppgifter är 22/5. 

Efterkrigstiden: En delad värld s. 348 - 374  

Film: ”Kalla kriget (V1605-1) ”

Film: Ramp om historia - Bakom järnridån (U41411-06)

Film: Ramp om historia: Tillbaka till Vietnam (31561-01)

Basfrågor: ”En delad värld”.

Testa dig själv: Vad kan du om kalla kriget? 

Bedömningsuppgift: Uppgiften om utbytet mellan Kennedy och Chrusjtjov 
under Cubakrisen + Uppgiften om Trumandoktrinen

Efterkrigstiden: Östereuropa s. 375 - 382
	  

Film: Ramp om historia: Berlin 1961-1989 (U31411-04)

Film: Ramp om historia: Mostar – delad stad (U31411-02)

Basfrågor:  ”Östeuropa”

Basfrågor: ”Europas gränser idag” (Kartuppgift) 

Testa dig själv: Vad kan du om Östeuropas historia?

Bedömningsuppgift: Erich Honecker

http://ne.se


Efterkrigstiden: Blev kolonierna fria? s. 386 - 407  

	   Film: Gandhi och vägen till Indiens självständighet (V1628- 1)

Film: Sydafrika – Apartheids fall (V1722- 1)

Film: Världens konflikter: Palestina (V1729-14)

Basfrågor: ”Blev kolonierna fria” 

Testa dig själv: Vad kan du om koloniernas frigörelse?

Bedömningsuppgift: En helg i Jerusalem

Efterkrigstiden: Norden i efterkrigstiden s. 408 - 421  

Film: Ramp om historia: Sverige under kalla kriget (U41411-07)

Basfrågor: ”Nordens efterkrigstid”

Testa dig själv: Vad kan du om Nordens efterkrigstid?

Bedömningsuppgift: ”I takt med tiden”

Efterkrigstiden: Modern historia s. 422 – 427

Film: Världen – Fokus på terror (V1599- 4)

Basfrågor: ”Modern historia”

Testa dig själv: Vad kan du om modern historia?

Historiebruksuppgift

Valfria uppgifter:

•Paris 1968 

•Sarajevo

•När skräcken släpper  



Valfria filmer: 

En delad värld:

Ut med språket: Martin Luther King Jr (U96876-01)

Världens händelser - Himmelska fridens torg (V1805- 6)

Världens händelser - Militärkuppen i Chile (V1805- 2)
Koreakriget - bakgrunden till konflikten (V1789- 1)

Fidel Castro (V1613- 1)

History Compilation : The McCarthy Trials (U101121-02)

History Compilation : Cuban Missile Crises (U101121-01)

Ramp om historia : Kuba och revolutionen (U31561-03)

Östeuropa

Världens händelser – Ungern 1956 (V1805- 4)

Världens händelser - Massakern i Srebrenica (V1805- 3)

Ramp om historia : Striden om Kosovo (U31561-08))

Blev kolonierna fria

Ramp om historia: Civil rights (U31411-01)

Världens händelser – Nelson Mandelas frigivning (V1805- 7)

Världens händelser - Folkmordet i Rwanda (V1805- 1)

Norden i efterkrigstiden 

Ramp om historia : Folkhemmets baksida (U41411-04)

Bedömning
Under området Efterkrigstiden kommer samtliga kunskapskrav bedömas.


