
Läxan till tisdag 30/9 (9A) onsdag 1/10 (9H)  är att 

resonera om bakgrunden och orsakerna till första 
världskriget.

Kapitel i boken: ”1. Uppladdning” och ”Gnistan som tände en världsbrand” 

(s. 456-461) i häftet är det sidorna 6:14-6:17.

Resonera = utveckla och redovisa tankebanor

Tänk på att underbygga ditt resonemang med historiska belägg.

Historiska belägg = fakta, personer, allianser etc. 

Ex. Om du anser att nationalismen var en orsak till det första världskriget. Kan du bland 

annat belägga det med att Gavrilo Princip tillhörde en nationalistisk organisation som 

hette Svarta handen och att de önskade att attentatet mot kronprinsparet  28/6 1914 

skulle leda till krig mellan Österrike-Ungern och Serbien och att det i sin tur skulle leda till 

att Bosnien (som 1914 tillhörde Österrike-Ungern) skulle komma att tillhöra Serbien 

istället …

Ord & begrepp

Centralmakterna/trippelalliansen, ententen, nationalism, svarta veckan, kolonialism, 

maktbalans, Schlieffenplanen, front, Balkan
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Tops Bra Okej
Du kan resonera om flera rimliga 
orsaker.

Du kan resonera om flera rimliga 
orsaker.

Du kan resonera om en till två 
rimliga orsaker.

Du underbygger genomgående dina 
orsaksresonemang med sakliga 
belägg (fakta, logik).
Dina resonemang har flera led: A 
leder till B som leder till C … 

Du underbygger ett par av dina 
orsaks-resonemang med sakliga 
belägg.

Du underbygger med något eller ett 
par sakliga historiska belägg.

Du använder genomgående 
relevanta begrepp när du skriver och 
pratar om första världskriget 

Du använder de flesta begreppen på 
ett rimligt sätt när du skriver/talar 
om första världskriget.

Du använder några av begreppen på 
ett rimligt sätt när du skriver/talar 
om första världskriget.
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Bedömningsmatris

Förmåga
använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar 

av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och 

utvecklingslinjer

Centralt innehåll

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950 
 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism. 

 Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa 

och i andra delar av världen.

 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, 

folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. 

 Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar 

av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av 

kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot 

detta. 
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