
 

Tiden närmast efter andra världskrigets slut kännetecknas främst av det kalla kriget  
och av att gamla kolonier börjar göra sig fria från sina kolonialherrar 

-t. ex blir Indien självständigt 1947.  
  

Israel, där judarna ska få vara trygga efter andra världskrigets grymheter, bildas 1948. På detta landområde 
finns dock redan en folkgrupp – palestinierna. Den här tiden präglas av en delning av världen mellan de två 
stormakterna USA och Sovjetunionen. Världsbilden förändras återigen mot slutet av 1980-talet i och med 
att Berlinmuren faller 1989 och Sovjetunionen upplöses. Världens oljefyndigheter blir en bricka i det politiska 
spelet och vi ser flera krig och konflikter i Mellanöstern. Nationalismens idéer skapar än en gång konflikter i 
Europa, denna gång på Balkan.

     Samtidigt ökar befolkningen kraftigt och klyftorna mellan rika industriländer och fattigare utvecklingslän-
der blir allt större. Nya sjukdomar skördar många liv. Det blir allt mer tydligt att vi människor i världens olika 
länder är beroende av varandra och att vi tillsammans måste arbeta för allas bästa. Detta försöker vi åstad-
komma genom organisationer som FN men också inom EU.

1900-TALET IN I 2000-TALET

TIDSPLAN 
Vecka 2 Repetera kommunismens terror -  
rekommenderad läsning: baksidan av tidningen.

Vecka 3 Kalla kriget - rekommenderad läsning: 

s. 430-431+496-521, 553-555, 579-581

Vecka 4 Kalla kriget - test på fredagen på s. 430-431 + 
496-521, 553-555, 579-581 + baksidan av tidningen om 
kommunism

Vecka 5-9 Mellanöstern och En enad värld - Mellanöstern 617-
619 och En enad Värld 621-657 - Test fredag v 9 

Om du har några frågor - anna.svensson@vasaskolan.net och teresia.lenngren@vasaskolan.net  

Avspänning 
Berlinmuren 
DDR 
Glasnost 
Gulag  
Järnridån  
Kalla kriget 
Koreakriget 
Kubakrisen  
Marshallplanen  
Månlandningen  
NATO  
Perestrojka  
Sputnik  
Supermakt 
Terrorbalans 
Trumandoktrinen 
Vietnamkriget 
Warszawapakten  

9/11  
al-Qaida	  
Apartheid 
Arabiska våren 
EU 
Globalisering 
Guantanámo 
IS 
Israel-Palestina- 
konflikten 
Jugoslavien  
Kärnvapen 
Mellanöstern 
PLO 
Terrorism

Historia- och samhällskunskap del 4 och 5 av 5

Kalla kriget 
”From Stettin in the Baltic  

to Trieste in the Adriatic, an 
iron curtain has descended 

across the Continent”  
Winston Churchill

Berlinmuren, som du  
ser på bilden, var en  

barriär som under perioden 
13 augusti 1961 till  

9 november 1989 skilde  
Väst- och Östberlin åt.

FRIVILLIG INLÄMNINGSUPPGIFT -  
KOMBINERAT MED GAPMINDERUPPGIFTEN
* Välj en konflikt eller händelse efter andra världskriget.

* Arbetes utformning kommer ske enligt anvisning.

* Prata med SO-läraren innan du bestämmer dig för konflikt.

* Lämnas in innan påsklovet. 

Viktiga begrepp
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Ur kunskapskraven 
Historia 
Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge-
stalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del/utvecklade och rela-
tivt väl/utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsföränd-
ringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen. 

 
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

 
Eleven kan föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/ välutvecklade och väl underbyggda 
resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, 
samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konse-
kvenser det kan få. 


Samhällskunskap 
Samhällskunskap: 
Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.  Eleven visar det 
genom att undersöka hur... ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och be-
skriver då enkla/förhållandevis komplexa/ komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.


Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar 
det genom att föra enkla/ utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rät-
tigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. 
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