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Abstract 

Syftet med denna studie är att analysera användningen av historiska begrepp i läromedel för 

ämnet historia på gymnasienivå. För att få ett tidsperspektiv på studien har jag valt två 

läromedel där det ena svarar till den gamla läroplanen Lpf94 och det andra till den nu 

gällande läroplanen Lgy11. Anledningen bakom detta urval är att utifrån ett tidsperspektiv ha 

möjlighet att identifiera förändring och kontinuitet mellan de två läromedlen. Vidare så ger 

detta även möjlighet att se samstämmighet mellan läromedel och läroplan gällande 

användning av historiska begrepp. De två valda läromedlen är Alla tiders historia A (2004) 

samt Historia 1a1 för gymnasiet (2011). 

Min huvudsakliga metod har varit att dela in historiska begrepp i två kategorier som baseras 

på historiedidaktikern Erik Lunds organisering av historiska begrepp. Dessa är 

innehållsbegrepp och nyckelbegrepp, det förstnämnda är de faktabärande begreppen och det 

andra är de kognitiva begreppen. Ett urval av nyckelbegrepp har gjorts och innefattar 

följande: orsak, konsekvens, kontinuitet och förändring. Särskild fokus har lagts på dessa fyra 

nyckelbegrepp. Studien har begränsats till att analysera två teman inom varje läromedel: 

Medeltiden och Första Världskriget. 

Studien visar att samstämmigheten mellan läromedel och läroplan gällande hantering av 

historiska begrepp är låg. Trots formuleringar i både Lpf94 och Lgy11 kring användning av 

historiska begrepp som ska stimulera historiskt tänkande så har fokus istället lagts på en 

kronologisk berättelse. Studien visar därmed på att ett läroplansbyte haft liten effekt på 

utformningen av dessa två läromedel. Det kan därmed finnas anledning att titta på 

läromedelstradition som starkare influerande kraft på läromedelsutformning än självaste 

läroplanerna. 

 

 

 

Nyckelord 

Innehållsbegrepp 

Läroplan Lpf94 & Lgy11 

Läromedel 

Nyckelbegrepp



1 
 

Innehållsförteckning 
1. Problemformulering ............................................................................................................................ 2 

1.1 Frågeställningar ............................................................................................................................. 4 

1.2 Forskningsläge ............................................................................................................................... 4 

1.4 Teori, metod och avgränsning ....................................................................................................... 7 

1.5 Material ......................................................................................................................................... 9 

1.5.1 Alla tiders historia A & Läroplanen Lpf94 ............................................................................ 9 

1.5.2 Historia 1a1 för gymnasiet & Lgy11 .................................................................................... 10 

2 Analys ................................................................................................................................................. 11 

2.1.1 Medeltiden i Alla tiders historia A ............................................................................................ 11 

2.1.2 Medeltiden i historia 1a1 för gymnasiet .................................................................................. 14 

2.1.3 Likheter och skillnader om Medeltiden .................................................................................... 15 

2.1.4 Första världskriget i historia 1a1 för gymnasiet ....................................................................... 16 

2.1.5 Första världskriget i Alla tiders historia A ................................................................................. 19 

2.1.6 Likheter och skillnader om Första världskriget ........................................................................ 21 

3 Resultat och diskussion ...................................................................................................................... 22 

3.1 Begreppshantering i styrdokument och läromedel .................................................................... 23 

3.2 Hur man kan arbeta med historiska begrepp .............................................................................. 24 

4 Slutdiskussion ..................................................................................................................................... 27 

Käll- och litteraturförteckning ............................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Problemformulering 

Undervisning inom ämnet historia har under lång tid präglats av en tradition som förespråkar 

kronologisk berättelse, vars centrala innehåll kretsar kring memorering och reproducering av 

historiska faktamaterial.
1
 Vad är det rätta svaret? Frågar en elev sin historielärare, av egen 

erfarenhet som historielärare är detta en vanlig fråga även idag. Historisk kunskap är dock 

mer än en samling faktanotiser som okritiskt rabblas upp.  

Historiedidaktikern Erik Lund gör skillnad på tre centrala aspekter som tillsammans utgör 

historisk kunskap: veta-att (faktakunskap), veta-hur (procedurkunskap) samt 

begreppskunskap.
2
 Den stora tonvikten på faktakunskap(veta-att) gör att procedurkunskap 

(veta-hur) och nyckelbegrepp (reflektionsbegrepp) sätts åtsidan. Det vill säga aspekter som 

kräver eftertanke, analys och argumentation. Färdigheter som är viktiga inte bara inom 

historia utan också inom livet i stort. 

Begreppskunskap kan enligt Lund delas in i två kategorier, innehållsbegrepp(faktabegrepp) 

och nyckelbegrepp(reflektionsbegrepp). Den förstnämnda begreppstypen, innehållsbegrepp, 

ger i första hand namn åt saker och ting, exempelvis nation, stat, slav, revolution, monarki etc. 

Den andra begreppstypen, nyckelbegrepp, behandlar abstrakta mekanismer som orsak, 

konsekvens, förändring och kontinuitet. Till skillnad från innehållsbegrepp så är 

nyckelbegrepp inte bundna till en särskild tidsrymd eller historisk händelse utan kan 

appliceras på historia i stort. I denna studie fokuserar jag på nyckelbegreppen orsak, 

konsekvens, förändring och kontinuitet.  

Studien ingår i forskningsområdet historiedidaktik, ett område som började växa fram i slutet 

på 1970-talet. Därmed är det ett relativt ungt forskningsområde vars fokus kan sägas kretsa 

kring vetenskapliga studier om människors möte med historia.
3
 Min fokus ligger på elevernas 

möte med skolämnet historia på gymnasial nivå. Mer specifikt är jag ute efter 

begreppsanvändning i läromedel för historia på gymnasiet. Problematiken bottnar i att 

centrala nyckelbegrepp som orsak, kontinuitet, förändring m.fl. vanligen är invävda i 

berättande texter. Ytterst sällan erbjuds det någon struktur eller begreppsapparat. Detta 

medför att nyckelbegreppens förmåga att stimulera historiskt tänkande i eleven tenderar att 

                                                           
1
 Hammarlund & Lindahl 2008, s. 1. 

2
 Lund 2011, s. 18. 

3
 Karlsson & Zander 2004, s. 34. 
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förbli inaktiv. Istället blir det invävda nyckelbegreppet, exempelvis, orsak, endast ett ord i 

mängden i en berättande text som memoreras utan eftertanke. 

Det saknas alltså en tydlighet och en struktur för de viktiga nyckelbegreppen inom ämnet. 

Problematiken lyfts både från skolverket och i den historiedidaktiska forskningen. Erik Lund 

menar att nyckelbegreppen skall vara tillgängliga hjälpmedel för eleven och inte sporadiskt 

invävda i texter. Genom att använda nyckelbegrepp kan eleven tolka och förstå det historiska 

faktastoffet på ett mer meningsfullt vis. Risken är annars övervägande att eleven primärt 

ägnar sig åt memorering och reproduktion av berättande texter, utan någon egentlig mening 

knuten till arbetsprocessen.
4
 

Skolverket belyser samma problem genom att exempelvis lyfta fram avhandlingen Aktör och 

struktur i historieundervisningen (2013) av Anna-Lena Lilliestam. En central punkt i denna 

avhandling är vikten av att stanna upp och bryta den primärt innehållsligt orienterade och 

narrativa undervisningen. Det finns en vilja både inom den historiedidaktiska forskningen och 

inom skolan att röra sig ifrån en i huvudsak berättande historieundervisning. I den nya 

läroplanen Lgy11 ingår begreppsanvändning i de förmågor som ämnet historia ska utveckla i 

eleven. Såhär lyder skolverkets formulering om begreppsanvändning i den nya läroplanen 

”Förmågan att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara 

och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.”
5
 Något 

problematiskt är det dock att detta står i det centrala innehållet för ämnet i sin helhet men 

finns sedan inte med i centrala innehåll för de första tre kurserna historia 1a1, 1a2 och 1b. 

Formuleringen finns dock med i betygskriterierna. Begreppsanvändning finns också med i 

den nu gällande läroplanen för historia åk 7-9 och omfattas av tydliga formuleringar kring 

begreppsanvändning.  

Det måste också nämnas att i kursplanen för det nu upphävda ämnet historia A som inrättades 

2000
6
 och därmed bygger på den gamla läroplanen Lpf94, så fanns begreppsanvändning med 

i det centrala innehållet för ämnet. Såhär lyder den formuleringen ” Centrala begrepp inom 

olika slags historia ger ämnet struktur och insikt i ämnets kärna. Krafter som styrt den 

historiska utvecklingen kan friläggas och beskrivas i dagens samhälle.”  

                                                           
4
 Lund 2011, s. 40. 

5
 Skolverket 2011, centralt innehåll för gymnasieämnet historia. s. 66. 

6
 Skolverket, HI1201 - Historia A 100 poäng. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:60 
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Men hur ser det ut i praktiken, och har den nya läroplanen gett någon effekt gällande 

begreppsanvändning inom historieämnet? Genom att analysera ett läromedel som utkom ett 

par år innan Lgy11 och ett som utkom i samband med den nya läroplanen vill jag belysa just 

detta. 

1.1 Frågeställningar 

Syftet med studien är att granska begreppsanvändningen i två läromedel för gymnasieämnet 

historia. Jag vill titta på hur begreppsanvändningen är förankrad i läromedlet och hur 

läromedlet använder innehållsbegrepp samt nyckelbegreppen orsak, konsekvens, förändring 

och kontinuitet. Min fokus ligger på de nämnda nyckelbegreppen då de har störst förmåga att 

stimulera historiskt tänkande. Jag förbiser dock inte helt innehållsbegreppen då dessa också är 

viktiga för en riktig förståelse av historiska händelser. Det är alltså av intresse för studien att 

se hur både nyckelbegrepp och innehållsbegrepp används men att extra fokus läggs på 

nyckelbegrepp. Genom att granska ett läromedel både före och efter den nya läroplanen 

Lgy11 vill jag belysa om det skett en förändring inom begreppsanvändning. Med studien vill 

jag också bidra konstruktivt till hur nyckelbegrepp kan användas i historieundervisning som 

ett hjälpande verktyg. 

1. Hur använder de två olika läromedlen historiska nyckelbegrepp och 

innehållsbegrepp i texter/arbetsuppgifter? 

2. Hur skiljer sig användningen av nyckelbegrepp och innehållsbegrepp i läromedlet 

från 2004 med läromedlet från 2011?  

3. Hur ser användningen av nyckelbegrepp och innehållsbegrepp i läromedlet ut i 

förhållande till vad som sägs om begreppsanvändning i respektive läroplan? 

1.2 Forskningsläge 

Problematiken kring en bristfällig användning av historiska begrepp har lyfts på flera håll inom den 

historiedidaktiska forskningen. Internationellt sett så har de två kanadensiska historiedidaktikerna 

Peter Seixas och Stéphane Lévesque bidragit på olika vis till forskningsområdet. Seixas har med sitt 

projekt the historical thinking project bidragit med ett ramverk av nyckelbegrepp för historielärare 

att använda i sin undervisning.
7
 I Seixas begrepp ingår exempelvis analys av orsak och konsekvens, 

men också andra viktiga historiska begrepp som historiskt värde och historiskt perspektiv. Lévesque 

                                                           
7
 Historicalthinking.ca, access 160530 
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har föreslagit en lista på nyckelbegrepp som han anser bör implementeras i kursplaner för historia 

ämnet.
8
 Erik Lund har framställt en liknande begreppsapparat

9
 Gemensamt står nyckelbegreppen, 

de stora analyserande och diskuterande begreppen. Vad samtliga av dessa historiedidaktiker pekar 

på är vikten av att stimulera historiskt tänkande. Att utifrån den historiska berättelsen ha möjlighet 

att orientera sig i både historisk tid, samtid och framtid, att aktivera vårt historiemedvetande. 

Historiedidaktikern Robert Thorp menar exempelvis att när vi människor tar till oss eller skapar 

berättelser om historia så används vårt historiemedvetande för att sortera den historiska kunskapen. 

Detta blir särskilt viktigt när vi ska uttrycka oss meningsfullt kring den historiska kontexten. I 

motsats till detta står en memorerad berättelse som i sig saknar betydelse utöver att den kan 

reproduceras ord för ord. Nyckelbegreppen har möjlighet att skapa förutsättningar för att utifrån en 

historisk berättelse skapa djupare mening vars innehåll kan lyftas till diskussion inom den historiska 

kontexten. Exempelvis genom att berättelsens innehåll struktureras med hjälp utav nyckelbegreppen 

orsak, konsekvens, kontinuitet och förändring.
10

 

Även om nyckelbegreppen orsak, konsekvens, kontinuitet och förändring naturligtvis förekommer i 

olika former i läromedel så saknas det ofta tydlighet och en struktur att förhålla sig till. Detta 

medför att nyckelbegreppens potential som användbara hjälpverktyg för eleven går förlorade i den 

kronologiska berättelsen om historia. Det är denna problematik som historiedidaktiken är överens 

om.  

Genom att behärska nyckelbegrepp kan man med fördel ta sig an olika historiska ämnen och föra 

diskussion och resonemang. Bottnar dock kunskapen enbart i ytliga faktakunskaper, t ex en 

memorering av en berättande text, då blir det genast svårare att föra en diskussion eller ett djupare 

resonemang. Det blir också svårt att dra paralleller mellan olika historiska skeenden för att 

identifiera jämförelser och skillnader. Detta belyser Hammarlund och Lindahl i Att lära historia – 

inte bara om historia (2009). Vikten av att eleven ges möjligheter att utveckla färdigheter och 

förståelse för att ha möjlighet att jämföra, reflektera, bli medveten om olika aspekter av historia. 

Detta är svårt att uppnå enbart med kronologiska berättelser, även om händelseförlopp naturligtvis 

måste redogöras för så måste det också tillkomma en analys. Här tar sig författarna bland annat an 

läroböcker inom historia och hur de ofta till synes oproblematiskt förmedlar en kronologisk 

berättelse om vårt förflutna. Deras diskussion kring historisk kunskap är av intresse för studien då 

                                                           
8
 Hammarlund & Lindahl 2008, s. 4. 

9
 Lund 2011, s. 18. 

10
 Thorp 2013, s. 109-110. 
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begreppshantering är en del av historisk kunskap.
11

  

Maria De Laval har i sin studie genomfört ett projekt med gymnasieelever där just historiskt 

tänkande varit i fokus. Temat som gymnasieeleverna arbetat med har varit hälsoförhållanden i 

Norrköping under Första Världskriget. Utformningen av arbetsprocessen har tagit särskild hänsyn 

till att stimulera historiskt tänkande i eleverna, framförallt med reflekterande frågeställningar med 

paralleller till vår moderna tid. Studien har visat att just kopplingen mellan historisk tid och vår 

egen tid spelat en viktig roll i stimuleringen av historiskt tänkande. Eleverna har kunnat se 

paralleller mellan sjuka då och nu. Precis som Hammarlund och Lindahl lyfter De Laval fram 

vikten av historiskt tänkande och hur detta leder till mer abstrakta förmågor där rörelser över tid och 

rum är möjligt. Eleven är alltså inte helt låst av fakta utan kan utifrån en historisk händelse dra 

paralleller till en annan händelse eller till vår egen tid. Lavals studie är relevant just på grund av 

dess fokus på historiskt tänkande och gymnasieelever.
12

 

Vidare finns det mängder av olika läromedelsanalyser men desto färre som fokuserar på just 

begreppsanvändning inom läromedel för historia. Thomas A. Sjöström kommer nära med sin 

uppsats där han granskar några läromedel inom historia och hur deras innehåll förhåller sig till 

styrdokumenten. Några av hans resultat visar att de läromedel han analyserat inte alltid förhåller sig 

väl med styrdokumentens krav, exempelvis tar faktafrågor upp större plats än diskussion och 

reflektionsfrågor.
13

 Sjöström har analyserat ett läromedel i samma serie som jag själv tar mig an, 

dock en nyare upplaga. Framförallt är det Sjöströms tankar kring lärobokstraditioner som är av 

intresse, det vill säga en ytterligare påverkande faktor på utformningen av läromedel och därmed 

också begreppshantering i läromedel. Enligt Sjöströms slutsatser kan lärobokstraditionen ha ett 

större inflytande på läromedel än vad själva styrdokumenten har. Begreppshantering i läromedel 

och historieundervisning kan därmed motiveras kraftigt i styrdokument men å andra sidan tonas ner 

på grund av en läromedelstradition som inte värdesätter användning av nyckelbegrepp som 

stimulans för historiskt tänkande.
14

 

Frida Josefsson har i sin uppsats en liknande undersökning där hon jämför två läromedel inom 

ämnet historia för åk 7-9 och hur de förhåller sig till styrdokumentens kursmål. Detta faller inom 

ramen för min undersökning då mitt syfte är att granska begreppshantering i läromedel för historia 

på gymnasiet och hur den här begreppshanteringen förhåller sig till styrdokumenten för 

                                                           
11

 Lund 2011, s. 18. 
12

 De Laval 2011, s. 84. 
13

 A. Sjöström 2014, s. 44. 
14

 A. Sjöström 2014, s. 39. 
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gymnasiekursen. Några av Josefssons fynd visar exempelvis att de analyserade läromedlen har olika 

tyngdpunkt på innehållsbegrepp respektive nyckelbegrepp, eller metabegrepp som hon kallar 

dem.
15

 Hennes resultat kring just användning av nyckelbegrepp och innehållsbegrepp i läromedel är 

av intresse för studien. Framförallt till vilken grad de analyserade läromedlen förhåller sig till 

läroplanen gällande begreppsanvändning. 

Robin Lundberg har gjort en kvalitativ intervjustudie om fyra gymnasielärares uppfattningar av 

införandet av den senaste läroplanen Lgy11 och hur deras undervisning har påverkats av denna 

förändring. Några av Lundbergs fynd visar på att den nya läroplanen i vissa fall inte hade någon 

märkvärdig effekt på undervisningen. Precis som läromedelstraditioner så finns det även 

undervisningstraditioner, lärare kan trots påtryckningar från nya styrdokument välja att fortsätta 

med en snarlik undervisning som de är vana vid. Lundbergs studie är framförallt intressant ur ett 

läroplansperspektiv, vad för effekter bytet från Lpf94 till Lgy11 gett. Samt om och hur dessa 

gymnasielärare värdesätter användning av nyckelbegrepp. Exempelvis belyser läraren Kim att 

användningen av nyckelbegreppen orsak och konsekvens varit en del i undervisningen både under 

Lpf94 samt Lgy11. 

1.4 Teori, metod och avgränsning 

Erik Lund presenterar i sin bok, Historiedidaktikk (2011) – En håndbok for studenter og 

lærere,
 
en begreppsuppdelning som är mycket praktisk för den här studien och min 

läromedelsanalys. Som nämnts gör Lund skillnad på två typer av begrepp, nyckelbegrepp och 

innehållsbegrepp. Nyckelbegrepp är de större begreppen som orsak, konsekvens, förändring 

och kontinuitet, medans innehållsbegreppen är de faktabärande begreppen som nation, stat, 

slav, feodalism, frihandel etc.
16

 Dessa begrepp är i sig inget nytt utan förekommer i stort sett 

alltid i någon form när historia behandlas. Just uppdelningen av nyckelbegrepp och 

innehållsbegrepp är dock viktig att göra då dessa begreppstyper skiljer sig såpass markant 

från varandra. Nyckelbegreppen är de begrepp som möjliggör saker som historiskt 

resonemang, problematisera en text, djupanalys med mera. Innehållsbegreppen är nästintill 

ytliga faktanotiser som förvisso är viktiga för en riktig framställning men erbjuder inte mycket 

hjälp för elevernas förståelse. Jag kommer alltså klassificera begreppsanvändningen med hjälp 

av uppdelning i nyckelbegrepp respektive innehållsbegrepp. För att förtydliga så är det hur 

                                                           
15

 Josefsson 2014, s. 23. 
16

 Lund 2011, s. 18. 
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dessa begrepp implementeras i läromedlet som är av intresse. Min fokus ligger framförallt på 

nyckelbegreppen orsak, konsekvens, kontinuitet och förändring. 

Vidare så har jag valt att analysera ett läromedel från 2004 samt ett läromedel från 2011 för 

att ge ett tidsperspektiv på undersökningen. Jag har dock valt att avgränsa mig till ett 

ämnesområde som har en motsvarighet i båda läromedlen. Jag har valt att fokusera på texter 

om medeltiden och första världskriget. Det blir då lättare identifiera skillnader och likheter 

mellan de två läromedlen.  

För att sammanfatta så kommer jag ha två begreppskategorier att förhålla mig till, 

nyckelbegrepp och innehållsbegrepp. Min fokus ligger dock på nyckelbegreppen då studien 

primärt berör aspekter som kan stimulera historiskt tänkande utifrån den historiska 

berättelsen. Det kan dock vara av intresse att göra vissa jämförelser mellan de två 

begreppskategorierna samt lyfta fram exempel på användning av både nyckelbegrepp och 

innehållsbegrepp i en berättande text. Exempelvis kan ett nyckelbegrepp som orsak förefalla 

likvärdigt som innehållsbegreppet revolution i en berättande text om ingen ytterligare 

förklaring anges. De båda blir helt enkelt två byggstenar i en berättelse som memoreras 

likvärdigt och reproduceras utan reflektion. Därför är det viktigt att ta hänsyn till användning 

av båda dessa begreppskategorier även om fokus är på de fyra utvalda nyckelbegreppen orsak, 

konsekvens, kontinuitet och förändring. Jag kommer sortera data med hjälp av dessa 

kategorier. Analysen kommer att göras på ämnesområden som har en motsvarighet i bägge 

läromedel för att underlätta en komparativ analys. De ämnesområden jag fokuserar på är 

medeltiden och första världskriget. 

Även om nyckelbegreppen orsak, konsekvens, kontinuitet och förändring talar ett tydligt 

språk så kan det vara av intresse för studien att fastställa dess betydelse för ämnet historia. För 

att operationalisera nyckelbegreppen tar jag hjälp av den kanadensiske historiedidaktikern 

Peter Seixas kategorisering av orsak, konsekvens, kontinuitet och förändring. 

Orsak och konsekvens 

Seixas poängterar vikten av frågorna hur och varför i historiska sammanhang. Dessa frågor 

utgör ofta grunden i intresset för vårt förflutna, hur kunde det hända och varför hände det? För 

att besvara frågorna måste omständigheterna kring händelseförloppet undersökas. Här ingår 

exempelvis rådande samhällsnormer och handlingar av grupper och individer. Ett 

nyckelbegrepp som orsak har därför potential att vara relativt stort och omfattande. Seixas 
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pekar exempelvis på att orsak till en specifik händelse består av flera lager av 

orsakssammanhang. Långsiktiga orsaker som ideologi och kapprustning spelar in i kortsiktiga 

orsaker som handlingar av grupper och individer. Den ständiga strömmen av mänskligt 

handlande gör också att korta eller omedelbara konsekvenser med tiden kan innebära 

långsiktiga orsaker.
17

 

Kontinuitet och förändring 

Vad har förändrats och vad har fortsatt vara som det varit under en lång tid? Seixas pekar på 

en viktig aspekt att tänka på när man tar sig an dessa två historiska nyckelbegrepp. Vikten av 

att leta efter förändring där förnuftet säger att det inte skett några förändringar och i motsats 

till detta leta efter kontinuitet där stora förändringar skett. Återigen är det en viktig fråga om 

olika lager i den historiska tiden, det omedelbara, det stora, den iögonfallande händelsen 

fångar vår uppmärksamhet. Men vad sker bakom detta? Det som inte är uppenbart kan 

fortsätta i skuggan av en stor förändring. Detta är viktiga aspekter av historiskt tänkande och 

användning av nyckelbegreppen kontinuitet och förändring.
18

 

1.5 Material 

Mitt material består i huvudsak av två olika läromedel inom gymnasieämnet historia, 

tillkommer gör också de båda läroplanerna Lpf94 och Lgy11. Läromedlet som utkom före 

Lgy11 är: Alla tiders historia A (2004) av författarna Almgren, Bergström & Löwgren. 

Läromedlet som utkom i samband med den nya läroplanen är Historia 1a1 för gymnasiet 

(2011) av Öhman. 

1.5.1 Alla tiders historia A & Läroplanen Lpf94 

Till bokserien Alla tiders historia tillkommer en rad olika upplagor som är anpassade efter 

diverse historia kurser och gällande styrdokument. Den första upplagan utkom 1983 och har 

sedan dess uppdaterats allteftersom nya läroplaner och kursmål utkommit. Upplagan som 

ingår i mitt material är från 2004 och förhåller sig till den gamla läroplanen Lpf94. Historia A 

som historia ämnet hette när den här boken var aktuell påverkades av en läroplansändring från 

2000.
19

 Av intresse för undersökningen är naturligtvis bokens syfte, i detta fall står det 

ordagrant i inledningstexterna att boken ämnar utgöra en grund för ämnet historia A. 
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19
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10 
 

Framställningen av det historiska stoffet görs i kronologisk ordning från forntid till 2000-tal 

där en tyngdpunkt lagts på de tre senaste århundradena.
20

 

Läroplan för de frivilliga skolreformerna (Lpf94) trädde i kraft 1994 och gällde fram till 2011 

då den ersattes av Lgy11. Av särskilt intresse för studien är de kursmål som gällde för ämnet 

historia A när Alla tiders historia A var aktuell 2004. Mer specifikt är det kursmål som i 

någon form behandlar begreppshantering som jag fokuserar på. Såhär lyder ett utdrag ur 

kursmålen för historia A 

Centrala begrepp inom olika slags historia ger ämnet struktur och insikt i ämnets 

kärna. Krafter som styrt den historiska utvecklingen kan friläggas och beskrivas i 

dagens samhälle.
21

 

Som i flera andra fall med skolans kursmål blir det här en tolkningsfråga. Formuleringen är 

dock så pass tydlig att det inte är i huvudsak innehållsbegrepp som kursmålen syftar till, utan 

någonting större och bredare. Då ligger nyckelbegrepp närmre till hands då dessa faktiskt kan 

friläggas och appliceras på olika historiska skeenden. Det framgår dock inte specifikt vilka 

centrala begrepp man menar. Intressant blir då att se om och i så fall hur detta centrala 

innehåll behandlas i boken Alla tiders historia A.  

1.5.2 Historia 1a1 för gymnasiet & Lgy11 

Boken Historia 1a1 för gymnasiet (2011)  är skriven specifikt för gymnasieskolans 50-

poängskurs (historia 1a1) och är därmed utgiven i samband med den nya läroplanen Lgy11. 

Den vänder sig i första hand till yrkes- och lärlingsprogrammen, i vilken utsträckning detta 

färgar innehållet är svårt att säga då författaren inte explicit förklarar vad detta innebär. 

Möjligtvis kan det länkas till hur allmän intresset bland elever är för ämnet historia på dessa 

gymnasieprogram. Vi måste också konstatera att det nu upphävda ämnet historia A och nya 

grundkursen historia 1a1 har stora skillnader, inte bara i de kursmål de svarar mot men också i 

omfång. Historia 1a1 är betydligt kortare och kan därmed inte behandla lika mycket som 

historia A, dock så är historia 1a1 en grund och introduktionskurs till ämnet historia på 

samma vis som historia A varit. Fokus ligger på en kronologisk framställning av de historiska 

epokerna, från forntid fram till 1800-talets början, samt källkritikens arbetsmetod.
22

 

                                                           
20

 Almgren, Bergström, Löwgren 2004, Inledningstext och bokens baksida. 
21

 Skolverket, Historia A 100 poäng. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:60 
22
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Läroplanen, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Lgy11) 

har idag ersatt den gamla läroplanen Lpf94. I kursmålen för historia 1a1 så är 

begreppshantering något vagare, att använda perspektiv ingår, samt hur historia använts av 

individer och grupper (historiebruk). Däremot finns det ingen explicit formulering som berör 

begreppsanvändning. Det tillkommer dock fler formuleringar om begrepp i efterföljande 

kurser. I kursen historia 1a2 så tillkommer vikten av att identifiera kontinuitet och förändring 

inom historiska förändringsprocesser. Först i kursen historia 2a tillkommer specifik 

begreppshantering i kursmålen. Såhär lyder formuleringen för betyget E gällande 

begreppshantering.
23

 

Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp och någon teori för 

att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån 

olika perspektiv.
24

 

Det är inte helt oproblematiskt att begreppshantering dyker upp först i den tredje kursens mål. 

Lund beskriver det som en nödvändighet att kunna bruka historiska begrepp för att lära sig 

disciplinen historia. Centrala begrepp utgör oftast en viktig grund inom ett ämne och bör 

därmed introduceras tidigt, kanske rentav först.
25

 Därmed inte sagt att begreppsanvändning 

helt utesluts ur kurserna historia1a1 och 1a2, utan begreppsanvändning blir det nästintill 

omöjligt att bedriva historieundervisning. 

2 Analys 

I detta avsnitt följer min läromedelsanalys, båda läromedel analyseras under mina valda teman 

Medeltiden samt Första världskriget. I analysen tittar jag efter användning och förekomst av 

innehållsbegrepp och nyckelbegrepp. Av intresse är också om användningen av 

nyckelbegrepp får något särskilt utrymme, som exempelvis en egen struktur eller en egen text. 

Syftet med analysen är att ge en klar bild av hur innehållsbegrepp och nyckelbegrepp 

förekommer i texterna. 

2.1.1 Medeltiden i Alla tiders historia A 

För att ge ett tydligt exempel på hur nyckelbegrepp kan förekomma i texterna vill jag inleda 

med två texter om feodalsamhället som ligger i anknytning till varandra. I den första texten, 

                                                           
23

 Skolverket 2011, kursmål för gymnasieämnet historia 1a1 & historia 1a2. 
24

 Skolverket 2011, kursmål för gymnasieämnet historia 2a. 
25

 Lund 2011, s. 20. 
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Storgodsbildningens orsaker och följder, får läsaren en enkel struktur att förhålla sig till. 

Genom att ha med nyckelbegreppen orsak och konsekvens i titeln får läsaren en möjlighet att 

sortera stoffet i den efterföljande berättelsen under just orsaker och följder. Om detta var 

avsiktligt av författaren är dock osäkert, det är möjligt att titeln helt enkelt var passande för 

texten. Den andra texten har titeln De pansarklädda ryttarna och erbjuder därmed ingen 

struktur i sin titel. Såhär lyder inledningen på den första texten om Storgods och dess 

uppkomst. 

Efter romarväldets fall blev förbindelserna mellan olika länder och områden alltmer 

begränsade. Den långväga handeln upphörde nästan helt. Godsen och gårdarna blev 

så gott som självförsörjande. Bristen på pengar gjorde att man använde varor och 

tjänster som betalningsmedel.
26

 

Med hjälp utav titeln Storgodsbildningens orsaker och följder kan läsaren konstatera att det 

som inledningsvis beskrivs är början på en förändring och ett orsakssammanhang som hör 

ihop med bildningen utav storgods. Om vi däremot tar bort titeln så förefaller texten mer som 

en fortlöpande berättelse om storgods och gårdar, med till synes riktig information men utan 

struktur som sorterar stoffet. Romarrikets fall, försämrade förbindelser, långdistanshandel 

minskar, bristen på pengar etc. Är alla delar av nyckelbegreppet orsak. Med hjälp utav titeln 

kan vi också sortera detta faktastoff under detta nyckelbegrepp. Om vi inte har tillgång till 

titeln blir dessa orsakssammanhang istället, som Lund påpekar, otydliga.
27

 Det blir då upp till 

läsaren att granska, sortera och dra slutsatser vilket kan vara utmanande för både 

grundskoleelever och gymnasieelever. En utväg är då, som Hammarlund & Lindahl belyser, 

att memorera texten ord för ord och sedan reproducera innehållet på exempelvis ett prov. 

Problemet med denna arbetsmetod är att historiskt tänkande inte stimuleras, den kognitiva 

arbetsprocessen blir mycket svag eller uteblir helt.
28

 Det vill säga en djupare förståelse uteblir 

och därmed möjligheten att använda innehållet i texten till vidare diskussion. Såhär lyder 

inledningen på den andra texten med titeln De pansarklädda ryttarna 

Stigbygeln är en asiatisk uppfinning, som på 700-talet blev känd i Europa. Med hjälp 

av den kunde en ryttare sitta stadigt på hästryggen och bära allt tyngre rustningar. De 

pansarklädda ryttarna fick allt större betydelse i krigiska drabbningar och enligt vissa 
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 Almgren, Bergström, Löwgren 2004,s. 54. 
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forskare skulle feodalsystemets framväxt hänga samman med denna nyhet på det 

militära området.
29

 

Titeln berättar att texten kommer handla om pansarklädda ryttare, men inte inom vilket 

sammanhang. I inledningen av texten så framkommer dock ett orsakssammanhang, en asiatisk 

ryttaruppfinning kommer till Europa. Kavalleriet förbättras och får en större påverkan på 

slagfältet. Denna förbättring kopplas av vissa forskare ihop med feodalsystemets framväxt, 

som är kapitlets samlingspunkt. I båda texterna förmedlas nyckelbegreppen orsak och 

förändring men endast den första texten ger läsaren stöd i att identifiera nyckelbegreppen och 

därmed sortera informationen. I den andra texten får läsaren själv identifiera nyckelbegreppen 

och sortera fakta därefter.  

De första sidorna behandlar folkvandringar i eller omkring Europa under tidig medeltid (ca 

400 e. Kr – 1000 e. Kr). Hunnernas, germanernas och arabernas folkvandringar behandlas i 

kortare texter, i samband med detta tillkommer texter om arabisk expansion, Muhammed och 

etableringen av Islam på 600 talet. Utöver folkvandringar så tillkommer även korta texter om 

vikingatågen längs Europas kuster. Bortsett från texten om storgods så förekommer inga 

nyckelbegrepp i ordets bemärkelse, varken i texter eller i rubriker, däremot går det att finna 

dem mellan raderna. Här är ett exempel från texten Den Arabiska Folkvandringen 

Från 600-talet och något århundrade framåt lade araberna under sig stora områden 

öster och väster om den arabiska halvön, bl.a. Egypten, Syrien och Persien. Den 

arabiska halvön var överbefolkad, vilket talar för att arabernas erövringar började på 

grund av behovet av mer mark.
30

 

En orsak till den arabiska folkvandringen eller expansionen beskrivs alltså här i form utav 

”behovet av mer mark”. Texten förefaller i sin helhet som fristående och beskriver geografiskt 

och praktiskt hur den arabiska folkvandringen gick till, men nyckelbegrepp används inte till 

någon koppling till medeltiden i sig. Återgår vi till den korta faktaruta som inleder kapitlet 

och delar upp medeltiden i tre tidsperioder så beskrivs kort en förändringsprocess, här kan 

nyckelbegreppet förändring identifieras.  
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”Den äldre medeltiden (400-1000) inleds med en period av kulturell och ekonomisk 

nedgång på flera håll i Europa”. Under trycket av de germanska folkvandringarna 

faller det västromerska riket sönder.”
31

 

En tidsperiod av kulturell och ekonomisk regression inleds, denna förändring i kombination 

med stora folkvandringar får ödesdigra konsekvenser för västromerska riket. En tydlighet med 

hjälp utav nyckelbegreppen förändring, orsak och konsekvens skulle kunna erbjuda en 

tydligare koppling mellan texter om folkvandringar och det medeltida samhällets framväxt. 

Istället löper en berättelse om hur det hände, snarare än varför det hände och hur detta knyter 

an till medeltiden.
32

 Detta medför att texter blir fristående från varandra, detta blir tydligt när 

vi går vidare i kapitlet. Efter folkvandringar och vikingatåg följer texten Det medeltida 

samhället, nu går kapitlet abrupt vidare till feodalism. Såhär lyder en del av texten ”Det 

bedrevs i ett komplicerat samhällssystem, som kallas feodalism och som på 1000-talet var 

genomfört i hela det kontinentala Europa.”
33

 Mellan folkvandringar och tidig medeltid, fram 

till feodalismen på 1000-talet förekommer ingen direkt koppling i texterna med hjälp utav 

nyckelbegrepp. De efterföljande texterna om feodalsamhället beskriver i huvudsak samhällets 

uppbyggnad och förändringar i maktförhållandet mellan kronan, adeln, kyrkan och bönderna. 

I en text om digerdöden är några nyckelbegrepp invävda och sedan anslutna till en större 

kontext. Exempelvis så nämns att konsekvenserna av den stora befolkningsminskningen som 

skedde innebar en positiv förändring för bondeklassen. Brist på arbetskraft innebar ökade 

löner och en starkare ställning i samhället. Texten om Digerdöden efterföljs av texten 

Bondeuppror som vidareutvecklar den positiva förändringen för bondeklassen. Här 

tillkommer ytterligare invävda nyckelbegrepp som orsak och konsekvens, exempelvis så 

spreds idén om mänskliga rättigheter i Europa på 1300-talet. Detta beskrivs i texten som en 

bidragande orsak till att bönderna fortsatte utöva makt eller sätta press på styret genom 

uppror.
34

 Det kronologiska upplägget medför att det framförallt blir en berättelse snarare än 

historiska tankar som förmedlas. Då det saknas instuderingsfrågor blir det en utmaning att 

reda ut stoffet och stimulera historiskt tänkande med hjälp av läromedlet. 

2.1.2 Medeltiden i historia 1a1 för gymnasiet 
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Till skillnad från Alla tiders historia A så behandlar Historia 1a1 för gymnasiet medeltiden på 

betydligt färre sidor. Det är ett kort kapitel på 4 sidor som erbjuder en mycket komprimerad 

version av i huvudsak medeltiden i Europa. Totalt rör det sig om fyra korta texter, två som 

berör feodalsamhällets uppkomst och funktion samt en text om islams uppkomst. Kapitlet 

rundas av med nordisk medeltid i fokus precis som Alla tiders historia A. Temat som föregår 

medeltiden är romarriket, vilket också är en vanlig delningspunkt att ha. Dock framkommer 

inga egentliga orsaker till varför medeltiden tar vid, germanska folkvandringar och 

romarrikets förfall nämns kort men innebörden av dessa händelser utvecklas inte vidare. 

Kapitlet inleds abrupt i vad vi idag betecknar som medeltid. Det måste dock nämnas att just 

begreppet medeltid är mycket omtvistat. Medeltiden beskrivs som en vändningspunkt i 

Västeuropas historia med etableringen av många nya riken genom folkvandringar. Dock fanns 

exempelvis både förändringar och kontinuiteter i övergångsperioden mellan romarrikets fall 

och feodalsamhällenas uppkomst, östrom fortsatte exempelvis att existera ända fram till 1453. 

Den första texten med titeln Det feodala samhället, presenterar kort feodalsamhällets funktion 

och uppbyggnad, här får eleven möta innehållsbegrepp som vasall, ryttare, bönder, grekisk-

ortodox, romersk-katolsk, Konstantinopel m.fl. Texten utvecklas med nästa titel Godsägare 

och bönder, här möter vi det första nyckelbegreppet. Det är invävt i den berättande texten på 

följande vis 

Grunden till det feodala samhället låg i jordbruket. Genom böndernas arbete 

skapades de resurser som gjorde att både kungen, krigarna och prästerna fick sin 

försörjning utan att behöva arbeta på åkrarna.
35

 

Vidare förklaras det att kyrkan är delaktig i denna uppdelning av människor i tre 

samhällsklasser. Det blir då upp till eleven att identifiera att jordbruket och kristendomen kan 

ha varit viktiga faktorer eller orsaker till framväxten av feodalsamhället. Texten fortsätter med 

att kort redogöra för hur feodalsamhället fungerade i praktiken, här möter eleven exempelvis 

innehållsbegreppet livegen och dess betydelse.
36

 

2.1.3 Likheter och skillnader om Medeltiden 

Den stora skillnaden mellan de två läromedlen och hur de tar sig an temat medeltiden är i 

omfånget. 27 sidor i Alla tiders historia A ger ett betydligt bredare material än 4 sidor i 
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Historia 1a1 för gymnasiet. Detta har dock ingen effekt på begreppshanteringen, trots ett 

bredare material om Medeltiden så är det i huvudsak antalet berättande texter som vuxit i Alla 

tiders historia A. Till detta växer dock antalet innehållsbegrepp allt eftersom mer faktastoff 

presenteras och olika sidospår får utrymme under huvudtemat. Nyckelbegrepp och 

innehållsbegrepp är i båda läromedel delar av texter om medeltiden. Som Lund påpekar, när 

nyckelbegrepp är invävda i texten blir de nästintill osynliga mönster som formar texten.
37

 

Något förvånande så finns inga samlingspunkter eller sammanfattningar i något av 

läromedlen, Alla tiders historia A organiserar inte sitt faktastoff med hjälp av begrepp eller 

annan struktur i slutet av kapitlet. Istället går berättelsen vidare till 1500-talets upptäckartid. 

Historia 1a1 för gymnasiet erbjuder tre korta frågor, exempelvis frågas det efter vad feodala 

samhället innebar för medeltidens Europa samt när Sverige kan sägas ha blivit ett enat rike. 

Möjligtvis kan då nyckelbegreppen kontinuitet och förändring komma till användning i den 

första frågan. Risk finns dock att eleven endast kort återvänder till föregående text om 

feodalsamhället och lyfter ut en textrad som svar på frågan. Hammarlund & Lindahl belyser 

denna problematik på liknande vis, att arbete med läromedel för historieämnet ofta präglas av 

att eleverna sysslar med parafrasering.
38

 

2.1.4 Första världskriget i historia 1a1 för gymnasiet 

Den första titeln lyder Den stora katastrofen – ca 1914-1930 och innefattas därmed av ett 

innehållsbegrepp, läromedlet syftar härtill både första världskriget och dess efterföljande 

konsekvenser.  

 I den korta inledningstexten stöter vi på det invävda nyckelbegreppet orsak. De tre härskande 

kejsardömena Ryssland, Österrike-Ungern och det Osmanska riket på 1800-talet och deras 

relationer till omvärlden beskrivs som en stark bidragande orsak till den stora katastrofen. 

Vad som följer sen är en text om nationalism som i detta fall blir ett viktigt innehållsbegrepp 

för kontexten, det beskrivs här som en viktig drivande orsak till utvecklingen i Europa under 

1800-talet och strax innan första världskriget 1914. Orsaken bakom nationalismen beskrivs 

vara krigen under Napoleons tid. I texten ingår också flera andra innehållsbegrepp som 

ideologi, nation och stat som kopplas till nationalismen. 
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Redan vid sekelskiftet 1900 hade alltså stora förändringar skett, och man kunde ana 

att ännu mer var på väg. Den drivande kraften bakom allt detta var just 

nationalismen.
39

 

Just innehållsbegreppet nationalism blir bärande för texten och ger i detta fall liv åt 

nyckelbegreppet orsak. Nationalismen knuts till händelseförloppet som föregår utbrottet av 

första världskriget. Det finns alltså en tydlig röd tråd i detta resonemang som leder oss mot 

första världskriget. 

De efterföljande två texterna har titlarna Europas sjuke man och konflikter på Balkan. De 

berör oroligheterna på Balkanhalvön under 1800-talet och början på 1900-talet. Den första av 

de två texterna fokuserar på det osmanska riket och hur olika nationalistiska strömmar drar 

isär riket. Innehållsbegreppen innefattas i huvudsak av namn på stater eller geografiska 

områden, Österrike-Ungern, Serbien, Balkan etc. I nästa text, Konflikter på Balkan, möter vi 

innehållsbegreppet panslavismen. Detta begrepp tillsammans med invävda nyckelbegrepp 

som orsak och förändring beskriver en förändringsprocess som sker i balkanområdet. I detta 

fall en vilja bland de slaviska folken att göra sig fria från Österrike-Ungern och Turkiet. En 

tredje text, De stora allianserna, lyfter in spänningsförhållanden i Europa som ytterligare 

bidragande orsak till kriget. Här möter eleven de två viktiga innehållsbegreppen 

Ententmakterna och centralmakterna. Samtliga nyckelbegrepp är invävda och utgör en del av 

faktastoffet och berättelsen. I huvudsak är det nyckelbegreppen orsak, konsekvens och 

förändring som vävs in. 

Upptakten till första världskriget avslutas med två korta texter, Skotten i Sarajevo samt 

Österrike-Ungern ställer krav. Händelserna i Sarajevo beskrivs i den första texten som en 

utlösande faktor för kriget. Den efterföljande texten bygger vidare på detta resonemang och 

berör Österrike-Ungerns krigsförklaring mot den serbiska regeringen. Till kapitlet tillkommer 

fyra diskussionsfrågor som är till stöd när eleven ska reda ut faktastoffet. Här är två exempel 

1. Nationalismen är ett arv från franska revolutionen. Vilka idéer ligger bakom 

nationalismen? 

2. Varför blev nationalismen ett problem för Ryssland, Österrike-Ungern och 

det Osmanska riket?
40
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Här får eleven återvända till de korta faktatexterna och reda ut några saker som exempelvis 

bakgrund och orsak till nationalismens utbredning. Inga nyckelbegrepp får specifikt utrymme 

i frågorna men blir berörda av formuleringarna. Det finns dock ingen begreppsapparat bunden 

till kapitlet om första världskriget, istället är innehållsbegrepp och nyckelbegrepp återigen 

invävda i korta berättande texter. 

Texten Första världskriget knyter an till föregående texter om händelserna på Balkanhalvön, 

de olika nationernas agerande understryks med korta orsakssammanhang. Avsaknaden av en 

mer utpräglad användning av nyckelbegrepp blir mer påtaglig när komplicerade 

händelseförlopp ska sammanfattas på små utrymmen. Nyckelbegreppen fungerar bäst som 

analysverktyg, en kort notis som följande kan anses för svag för att kallas begreppshantering: 

Ryssland hade länge beskyddat de små slaviska staterna på Balkan, och för att ge 

serberna sitt stöd gav tsaren den 30 juli order om att de ryska arméerna skulle 

mobiliseras.
41

 

Som Lund beskriver så kan alltså egentliga nyckelbegrepp som orsak, konsekvens, förändring 

etc. brukas nästintill som innehållsbegrepp.
42

 De uppträder som delar i ett stoff och behandlas 

därefter. Detta skiljer sig markant från den faktiskt goda formuleringen om begreppshantering 

som återfinns i gamla läroplanen Lpf94, att begrepp ska gå att frikopplas från kontexten och 

appliceras på andra innehåll eller aspekter. Att nyckelbegreppen ska erbjuda ordning och 

struktur.
43

 

Innehållsbegrepp i texterna om Första världskriget omfattas i huvudsak av geografiska 

områden och de viktigaste nationerna, de geografiska områdena Sydtyrolen och Istrien 

tillkommer och får ingen förklaring. Texten Västfronten beskriver kort händelseutvecklingen i 

krigets inledning varpå texten Skyttegravskrig skildrar krigets natur som ett stillastående krig, 

framförallt på västfronten. Kapitlet följer på liknande vis upp händelseutvecklingar i olika 

geografiska områden, exempelvis så behandlar texterna Mellanöstern och Östfronten sina 

respektive geografiska platser. Orsakssammanhang blir överlag kortare notiser som inte 

räcker till för något djupare resonemang. Tyskarnas inledande framgångar mot ryssarna på 

östfronten beskrivs exempelvis vara pågrund av rysslands brister i utrustning och träning. Det 

är ett mycket kort orsakssammanhang, ett djupare resonemang skulle leda oss till frågor om 
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varför ryssland hade sådana brister.
44

 Till sådana frågor lämpar sig nyckelbegreppen bättre. 

Man får dock inte glömma bort att ett krig på fyra år innebär ett mycket snabbt 

händelseförlopp, därmed är det i sig inte märkligt att just kriget behandlas på detta viset i 

läromedlet. Det är kanske tiden innan och efter kriget som blir mest lönsamma med 

nyckelbegreppsarbete. 

I texterna Mellanöstern delas upp och Förändringar i Europa får eleven möta 

nyckelbegreppet förändring i en kontext som fokuserar på konsekvenser och förändringar i 

olika regioner efter krigets slut. I texten är nyckelbegreppen förändring, orsak och konsekvens 

invävda på samma sätt som tidigare, men blir i kontexten tydligare på grund av titeln och en 

koncentrering kring just förändringsaspekter. Exempelvis lyfts Storbritanniens närvaro i 

Mellanöstern fram som bidragande orsak till dagens politiska klimat mellan mellanöstern och 

Västeuropa, samt situationen i Israel och Palestina. Situationen i Jugoslavien och vad som 

sedan följer i området härleds också till Första världskriget och händelseförloppet på 

Balkanhalvön.
45

 

2.1.5 Första världskriget i Alla tiders historia A 

Vägen fram till Första världskriget är betydligt längre och krokigare i detta läromedel, 

bakgrunden är nyanserad med många olika faktorer, som bland annat berör kolonialismen i 

Asien, Afrika och Amerika. Nationalismen kommer tidigare i detta läromedel och är därmed 

inte direkt knutet till första världskriget. Andra sidospår innefattar framväxten av olika 

industrier och tekniska genombrott. Bilden av 1800-talet och fram till 1900-talet är därmed 

oerhört nyanserad och bred med ett globalt perspektiv. I den korta texten Nationalismen möter 

eleven flera innehållsbegrepp som kan vara svåra att förstå utan förkunskaper. Några exempel 

är nationalstat, wienkongress, furste, nationalitetsrörelse, liberal. Dessa begrepp är i sig inte 

komplicerade men de behöver heller inte vara självklara. Exempelvis står det kortfattat i 

texten att nationalitetsrörelser fick stöd från liberalt håll, man kan fråga sig om det är 

oproblematiskt för en elev att förstå innebörden av detta.
46

 Texten är dock kort och täcker 

mycket, det görs lättast genom användning av stora innehållsbegrepp, t ex benämning på 

folkrörelser eller politiska riktningar. Det ska också nämnas att kapitlet föregås av flera texter 

om just politiska idéer. Eleven har därmed möjlighet, om den följer den kronologiska 
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ordningen i läromedlet, att ta fasta på innehållsbegrepp och ha med sig dessa till efterföljande 

texter.  

Innehållsbegreppen stat och nation är kursiverade och därmed markerade som viktiga, 

däremot är det invävda nyckelbegreppet orsak besvärligare att tolka. Såhär lyder en 

formulering kring nationalismens spridning på 1800-talet. 

De franska arméernas ockupation av länder och undertryckande av folk i början av 

1800-talet förstärkte idén om nationalstater.
47

  

Författaren syftar på Napoleons krigståg i början på 1800-talet, texten har i tidigare kapitel 

också behandlat Napoleon. Det har dock skett avbrott med två kapitel om politiska idéer samt 

revolutioner och reformer. Återigen är det en fråga om eleven tagit till sig faktastoffet och de 

invävda begreppen i tidigare texter, då den kronologiska berättelsen hela tiden byggs på. 

Naturligtvis finns det också fördelar med att ha ett så detaljerad faktastoff, det går exempelvis 

att bygga upp djupare resonemang genom att lyfta in punkter från flera olika texter. Detta 

hade dock med fördel kunnat understödas med hjälp av en begreppsapparat och fler 

samlingspunkter. Till exempel så menar Lund att nyckelbegrepp öppnar för att historieämnet 

blir någonting mer än en ständigt ökande samling av faktastoff.
48

 

Den första texten under kapitlet Första Världskriget är ett tydligt exempel på användning av 

nyckelbegrepp. Titeln på texten lyder Bakgrund och orsaker till världskriget, eleven bör 

därmed med hjälp av titeln kunna identifiera att all efterföljande text kan härledas till 

nyckelbegreppen orsak och bakgrund. Texten har ett liknande innehåll som ”De stora 

allianserna” i Historia 1a1 för gymnasiet.  Det vill säga att den berör i huvudsak 

spänningsförhållanden mellan Europas stormakter under 1800-talet och början på 1900-talet, 

samt hur dessa eskalerar. Det förekommer dock betydligt fler innehållsbegrepp i denna text än 

motsvarigheten i det nyare läromedlet, några exempel är Elsass-Lothringen (delstat, ingen 

förklaring), trippelalliansen (kursiverad), trippelententen (kursiverad) och imperialistisk. 

Texten fortlöper genom att beskriva händelseförlopp och aktioner tagna av individer och 

stater, det nämns dock inte specifikt några fler nyckelbegrepp. Texten avslutas med följande 
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När så alla stormakter utom Storbritannien hade stora stående arméer var det inte 

underligt att kriget slutligen bröt ut. Men det var på Balkanhalvön som krigsgnistan 

tändes sommaren 1914.
49

 

Här finns både en problematik och någonting positivt att urskilja. Att stormakternas 

välrustade arméer och den föregående kapprustningen var bidragande till kriget är riktigt. 

Men det är den bild som Alla tiders historia A målar upp innan texten Bakgrund och orsaker 

till världskriget som ger en mer nyanserad skildring av bakgrundsförlopp och orsaker till 

händelseutvecklingen i Europa. Det faktastoffet blir dock alltför stort och omfattande för att 

direkt kunna anslutas till första världskriget. Med hjälp av en begreppsapparat och tydlig 

användning av nyckelbegrepp så hade dock faktastoffet kunnat struktureras och härledas 

bättre. Då hade de föregående avsnitten tjänat väl som en långsiktig bakgrund till händelserna 

i Europa under början av 1900-talet. Istället blir det en kort text som får bära två viktiga 

nyckelbegrepp i sin titel, en text som fokuserar på den korta historien, det nästan omedelbara, 

innan krigets utbrott. 

Krigets händelseförlopp redogörs på liknande vis som i Historia1a1 för gymnasiet, genom 

korta berättande texter, i huvudsak de två texterna Krigets förlopp samt Östfronten och 

sjökriget. I texterna om frederna får eleven möta konsekvenserna av kriget, informationen 

sorteras med en punktlista och skapar därmed viss ordning i de omedelbara konsekvenserna 

av fredsavtalen. Exempelvis vilka geografiska områden som skall överlämnas och kraven på 

Tyskland genom Versaillesfreden. Det görs dock inga kopplingar mellan orsakssammanhang 

och konsekvenser. Förändringar och kontinuiteter får heller inget utrymme, det blir en kort 

faktamässig redogörelse för omedelbara effekter av fredsavtal.
50

 

2.1.6 Likheter och skillnader om Första världskriget 

Precis som var fallet med temat Medeltiden skiljer sig inte begreppsanvändningen åt mellan 

de två läromedlen. Alla tiders historia A har mer material och därtill tillkommer fler 

innehållsbegrepp, men trots detta påverkas i praktiken inte användningen av nyckelbegrepp. 

Berättande texter i kronologisk ordning samt ordnade efter geografiskt område målar upp 

bilden av första världskrigets bakgrund och förlopp. Det ska också nämnas att i detta tema har 

Historia 1a1 ett betydligt större omfång än om temat Medeltiden. Temat behandlas på 20 sidor 

i Historia 1a1 under titeln Den stora katastrofen. Alla tiders historia A behandlar temat på 27 
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sidor under titeln Världserövring och Världskrig, temat innefattar då även europeisk 

imperialism och expansion under 1800-talet. Historia 1a1 för gymnasiet är tydligare i sin 

koppling mellan händelser och första världskriget. Temat i Alla tiders historia A är mer 

splittrat men också nyanserat. Det är i huvudsak inte användningen av nyckelbegrepp som 

skapar denna skillnad utan snarare urvalet av texter och ämnesområden. 

En viss skillnad finns i eftereffekterna av kriget där Historia 1a1 för gymnasiet beskriver 

några mer långtgående effekter, exempelvis att händelserna i första världskriget påverkade 

situationen i Jugoslavien åren därefter. Det tillkommer också en referens till vår samtid, 

dagens situation i Israel och Palestina härleds av Historia 1a1 för gymnasiet till första 

världskrigets händelser. Det läggs också en betydligt större vikt på Mellanöstern än vad Alla 

tiders historia A väljer att göra. Användning av nyckelbegreppet konsekvens är i detta kapitel 

något bättre utfört i Historia 1a1 för gymnasiet. Resultatet av första världskriget får ett mer 

långsiktigt perspektiv med förklaringar och orsakssammanhang i Historia 1a1 för gymnasiet. 

I Alla tiders historia A är kapitlet mer bundet till den direkt anslutna tiden kring första 

världskriget. Man kan också urskilja att språkanvändningen i Historia 1a1 för gymnasiet är 

något enklare än i Alla tiders historia A, en anledning är att förekomsten av innehållsbegrepp 

som ibland inte får någon förklaring förekommer oftare i Alla tiders historia A. 

3 Resultat och diskussion 

Det finns ingen betydlig skillnad mellan hanteringen av historiska begrepp i läromedlen Alla 

tiders historia A och Historia 1a1 för gymnasiet. Inget av läromedlen förhåller sig till en 

struktur eller begreppsapparat för de historiska begreppen, både innehållsbegrepp och 

nyckelbegrepp är sporadiskt inbäddade i texter där de måste tolkas av läsaren. Det som styr 

begreppshanteringen, framförallt förekomsten av nyckelbegrepp, är i flera fall rubrikerna och 

textens ämnesområde. Det finns heller inga utarbetade samlingspunkter eller 

sammanfattningar av valda kapitel trots omfattande faktamaterial. Historia 1a1 för gymnasiet 

har dock några enklare frågor som återkopplar till texterna. Det är i detta avseende som 

nyckelbegreppen orsak, konsekvens, kontinuitet och förändring hade kunnat användas som 

struktur genom respektive tema. 

Trots att läromedlen har 7 år emellan sig och förhåller sig till olika läroplaner är deras 

upplägg mycket lika. De följer en i huvudsak kronologisk berättelse där ett tema avhandlas 

som en linje av händelser. Det kan finnas anledning att tala om, som Sjöström påpekar, en 
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läromedelstradition. Trots motiveringar bakom begreppsanvändning i både Lpf94 och Lgy11 

så kan en läromedelstradition ha en starkare influerande kraft på läromedelsutformning än 

läroplanerna. 

3.1 Begreppshantering i styrdokument och läromedel 

Hur ser då begreppsanvändningen i läromedlet ut i förhållande till vad som sägs om 

begreppsanvändning i respektive läroplan? Kursmål om begreppshantering i de båda 

läroplanerna skiljer sig åt på flera punkter, den kanske viktigaste är att Lpf94 till skillnad från 

Lgy11 har en relativt god formulering kring begreppshantering redan i grundkursen. 

Begrepp inom olika slags historia ger ämnet struktur och insikt i ämnets kärna. 

Krafter som styrt den historiska utvecklingen kan friläggas och beskrivas i dagens 

samhälle.
51

 

Hammarlund och Lindahl belyser just detta och menar att en lista på nyckelbegrepp kan 

fungera som ett strukturerande ramverk genom historieundervisningens samtliga skolstadier.
52

 

Intressant då att detta inte tas upp i grundkursen för gymnasiet i nya läroplanen Lgy11. 

Begreppshantering dyker upp på allvar först i kursen historia1b, dock så är den invävd i 

formuleringarna. 

Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska 

förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel 

befolkningsutveckling…
53

 

Det står inget om specifik användning av historiska nyckelbegrepp för kurserna historia 1a1, 

1a2 och 1b. De förekommer i formuleringarna som i citatet ovan, dock finns det omnämnt i 

betygskriterierna redan för betyg E men inte i det centrala innehållet. Begreppshantering har 

därmed till synes ingen tydlig struktur i läroplanerna vilket i min mening försvagar 

nyckelbegreppens ställning inom historieundervisning på gymnasiet. En intressant iakttagelse 

är hur väl läroplanen för historia i grundskolan uttrycker vikten av att använda historiska 

begrepp. Följande formulering finns på skolverket i det centrala innehållet för ämnet historia 

åk 7-9 i den nya läroplanen, under titeln Hur historia används och historiska begrepp. 

                                                           
51

 Skolverket, HI1201 - Historia A 100 poäng. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:60. 
52

 Hammarlund & Lindahl 2008, s. 4. 
53

 Skolverket 2011, kursmål för gymnasieämnet historia 1a1, historia 1a2 & historia 1b. 



24 
 

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder 

och hur de används i olika historiska sammanhang.
54

 

Det är olyckligt att läroplanen för grundskolan har tydligare formuleringar och tonvikt på 

historiska begrepp jämfört med gymnasiet där de är mer diffusa. Josefssons studie som är 

gjord på läromedel för just historia i åk 7-9 visar att användningen av nyckelbegrepp 

förekommer i de läromedel hon analyserat. Frågor som i huvudsak behandlar faktaorienterade 

innehållsbegrepp leder dock stort över frågor som arbetar med nyckelbegrepp. Detta skiljer 

sig från styrdokumenten för historia i åk 7-9 som lägger större vikt vid nyckelbegrepp.
55

 

Resultaten visar därmed att de läromedel hon analyserat föredrar arbete med innehållsbegrepp 

över nyckelbegrepp. Detta skiljer sig mot styrdokumenten för historia i åk 7-9 som lägger 

större vikt vid nyckelbegrepp.  

Vidare finns det en annan viktig aspekt som Sjöström belyser i sin studie, samhällsdebatten 

och det skolpolitiska klimatet. Han menar att det kan finnas en möjlighet att styrdokumenten 

påverkas i mycket hög grad av vad som diskuteras inom historieämnet just nu. Medans 

läromedel istället följer en ”läromedelstradition”. Detta kan till exempel vara en förklaring till 

varför begreppshantering sköts på samma vis i ett läromedel från 2004 och ett från 2011, som 

dessutom svarar till två olika läroplaner.
56

 Det kan också vara en förklaring till varför 

begreppshantering i Josefssons två läromedel för historia åk 7-9 är bristfällig, trots goda och 

tydliga formuleringar i tillhörande läroplan. 

3.2 Hur man kan arbeta med historiska begrepp 

Lund sammanfattar väl nyckelbegreppens användningsområde genom att lyfta deras funktion 

som i huvudsak hjälpmedel. Snarare än som invävda delar i berättande texter. Han menar att 

de ska stöda reflektion och ge mening åt det substantiella faktastoffet. De möjliggör djupare 

resonemang vars betydelse har flera lager av kunskap som effektivt utvecklar elevens 

historiemedvetande. Detta står i kontrast till den alltför vanliga faktainlärningen med 

memorering och reproduktion som kärna.
57

 I Lpf94 lyfter man fram att begrepp ska gå att 

frikopplas och sedan appliceras på annat, förslagsvis ett tema med liknande egenskaper. I 

detta kapitel framför jag ett kort exempel på hur begrepp kan användas för att skapa ordning i 
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ett större faktastoff. Något som med fördel kunde ha gjorts i både Alla tiders historia A och 

Historia 1a1 för gymnasiet. Detta exempel tar stöd av Lund och hans definiering av vad 

begreppsanvändning faktiskt innebär.
58

 

En kategorisering av faktastoff hade exempelvis kunnat genomföras med hjälp av 

nyckelbegreppen på följande vis. 

 Organisera – Ta ut de viktigaste komponenterna i ett faktastoff, placera de utvalda 

bitarna inom ett passande nyckelbegrepp t ex: orsak, konsekvens, kontinuitet eller 

förändring. 

 Strukturera – Sorteringen placeras med fördel i slutet av ett längre faktamaterial eller i 

anknytning till en längre text. Då kan eleven tydligt tillgå orsakssammanhang, 

konsekvenser, förändringar och så vidare. 

 Överför/Diskutera – När ett faktastoff är strukturerat i nyckelbegrepp så blir det 

naturligt lättare att föra diskussioner kring temat. Då kan man med fördel ta ett bredare 

perspektiv, kanske rentav jämföra orsakssammanhang med andra liknande historiska 

händelser. På så vis blir nyckelbegreppen någonting mer än bara delar i en text som 

skall memoreras. 

Vidare så föreslår jag här en arbetsstrategi som är förankrad i det Lund beskriver som TT-

strategier. Centralt för detta arbetssätt är övningar som arbetar med elevens metakognitiva 

förmågor, det vill säga förmågan att tolka, värdera, reflektera och lösa problem av olika slag. 

Kort så handlar det om att motivera eleven att tänka kring ett historiskt material och inte 

fokusera på memorering av texter. Några av de punkter Lund lyfter fram kring detta arbetssätt 

är mycket viktiga för arbetsprocessen. Istället för att släppa eleverna fria på internet eller i 

historieböcker så ska ett färdigt material erbjudas och på så vis begränsa uppgiften. Fokus 

med uppgiften är inte att lära sig ett material utantill, fokus är att öva på historiskt 

resonerande, att tänka kring ett material. Här tillkommer en viktig punkt som läraren måste 

adressera och det är elevernas tendens att leta efter ”det-rätta-svaret”. Nyckelfrågor och 

material måste därmed dels vara begränsat men också av sådan natur att det skapar diskussion 

och reflektion. Det får alltså inte vara ett material bestående av en samling faktatexter. Ett gott 

exempel är istället några texter av olika natur men som tillsammans säger någonting om ett 
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större tema. Eleverna måste då granska flera olika typer av texter och dra paralleller 

däremellan. Som stöd finns ett antal öppna nyckelfrågor. Såhär kan en arbetsmall se ut.
59

 

Arbetsmall - Exempel 

1. Introduktion & Grupparbete. Arbetets 

struktur och tillhörande material presenteras. 

Nyckelfrågor bestäms. 

Tillsammans med läraren tar klassen fram 

några centrala nyckelfrågor som arbetet 

kretsar kring. Frågorna skall vara breda och 

kräva djupare resonemang. På så vis kommer 

fler underliggande frågeställningar att växa 

fram under arbetsprocessen. 

2. Grupparbete. Diskussion & Grupparbete. 

Materialet gås igenom. 

 

 

 

Genom grupparbete där diskussion och 

reflektion ingår, sorteras materialet. 

Information som anses ha relevans för att 

besvara nyckelfrågor prioriteras. Gruppen får 

gemensamt dra slutsatser kring detta, därmed 

får de också tillsammans tänka och fundera 

kring materialet. 

3. Grupparbete. Värdera och sortera 

information. Använd nyckelbegreppen orsak, 

konsekvens, förändring och kontinuitet. 

Nyckelbegreppen ger stöd till struktur och 

organisering av information. Arbetsfas 2 & 3 

går in i varandra och det kan bli nödvändigt 

att återkomma till diskussion och reflektion. 

Det kan därmed mycket väl bli så att 

eleverna går fram och tillbaka mellan dessa 

två faser. 

4. Grupparbete. Slutsatser. Nyckelfrågor 

besvaras inom gruppen. 

Arbetsprocessen når sitt slutskede, 

nyckelfrågorna besvaras med stöd i gruppens 

tidigare diskussioner och materialanalys. 

Information blir till kunskap. 

5. Läraren leder. Helklass. Sammanfattning 

& Kommunicera fynd.  

Lärarledd diskussion kring arbetsprocessen. 

Alla grupper kommer till tals och får 

presentera sina resultat samt de 

bakomliggande argumenten. Läraren ger stöd 
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och reder ut eventuella missförstånd.  

 

4 Slutdiskussion 

Lundberg har i sin studie intervjuat ett antal historielärare om deras upplevelser av 

läroplansbytet från Lpf94 till Lgy11. Svaren skiljer sig åt mellan lärarna, i flera fall trycks det 

på källkritikens ökade status i kursmålen. Begreppshantering lyfts på några ställen, läraren 

Tove anser att kunskap om faktabegreppen minskat med åren och därmed inneburit problem 

för elever som kommer från grundskolan. Då faktakunskapen är svag kan de heller inte nå de 

högsta betygen menar Tove.
60

 Intressant för min studie är de många olika svaren Lundberg får 

in, det kan skilja sig en hel del från en lärare till en annan. Frågan är då om detta i sig är 

någonting positivt? Både för lärare och elever. Lund menar att historieämnet är krångligt och 

kräver ett ämnesspråk, en kärna och struktur att förhålla sig till. Han är inte ensam, 

diskussionen är tydlig, historisk kunskap är mer än en kronologisk berättelse.
61

 Gedigen 

historisk kunskap bygger på komplicerade resonemang kring en tid vi inte längre har tillträde 

till, den är sällan självklar och ofta omtvistad. Detta måste lyftas bakom skolbänkarna, en väg 

dit är genom bättre hantering och implementering av historiska begrepp, både i styrdokument 

och i läromedel. Detta kan inte bara vara till stöd för eleverna utan också ge välbehövlig hjälp 

och struktur åt historielärarna. 

Som Sjöström tar upp i sin uppsats så finns det en skillnad mellan samhällsdebatten och 

läromedelstraditionen. Här får vi heller inte glömma bort undervisningstraditionen inom 

historieämnet. Förändringar tar tid och om styrdokumenten saknar tydlighet så finns en risk 

att det i huvudsak är traditioner som präglar ämnets undervisning och utformning av 

läromedel. Som Hammarlund, Lindahl, Lund m.fl. belyser på sina respektive håll så finns 

redan goda strukturer för begreppsarbete att tillgå. Min studie visar att begreppshantering inte 

förändrats märkvärt i två olika läromedel med 7 år och ett läroplansbyte emellan dem. Det 

kronologiska och berättande upplägget med fokus på fakta har också fortsatt. Detta är två 

läromedel av otaliga fler, därmed kan jag inte säga någonting om en helhet. Hammarlund och 

Lindahl samt Sjöstedt belyser även i sina respektive studier att läroböcker inte nödvändigtvis 

används i någon stor utsträckning. Därför går det inte att säga, baserat på en läromedelsanalys, 
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vad som faktiskt sker i klassrummen idag.
62

 Jag vill ändå belysa att det finns en brist inom 

begreppshantering i dessa två läromedel. Därmed kan det mycket väl finnas en poäng i 

ytterligare forskning om begreppshantering. Med fördel kan detta göras i en större studie med 

fler läromedel, kanske rentav i kombination med intervjuer av historielärare kring deras syn 

på läromedel. 
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