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Roms utbredning (material: din karta)
Roms styre under republiken
Sociala klasser i Rom
Begrepp

Roms utbredning: Levande historia sidorna 218-223. Historia 7-9 Utkik s. 44-48.
Roms styre och sociala klasser: Levande historia sidorna 224-227, 236-237. Historia 7-9 Utkik
s. 52-55
Begrepp: legion, republik, konsul, diktator, kejsare, imperium, censor, social klass, patricier,
plebejer, proletärer, slav, folkförsamling, senat, veto, guvernör, provins, toga, akvedukt,
Julius Caesar
Studieteknik: 1. Se till att du har allt material. 2. Gör en plan för när du ska plugga! 3.
Gör en plan för hur du ska plugga!

Bedömning
Toppen

Bra

Okej

Karta

Du kan på en karta visa:
Roms utbredning vid tre
olika tidpunkter, viktigare
städer, floder och hav.

Du kan på en karta visa:
Roms utbredning år 117
och staden Rom, samt
medelhavet.

Roms styre &
sociala klasser

Du kan redogöra med
flera detaljer för hur den
romerska republiken
fungerade med senat,
folkförsamling och ämbeten.
Du kan ge en rimlig
förklaring till varför den
romerska republiken gick
under och blev styrt av
kejsare. Du underbygger
din förklaring med
historiska exempel.

Du kan på en karta visa:
Roms utbredning vid två
olika tidpunkter, ett par
viktigare städer, ett par
floder och hav.
Du kan redogöra med
några detaljer för hur
den romerska republiken
fungerade med senat,
folkförsamling och
ämbeten.
Du kan ge en rimlig
förklaring till varför den
romerska republiken gick
under och blev styrt av
kejsare. Du underbygger
din förklaring med
historiska exempel.

Du kan visa på någon
skillnad och någon likhet
mellan den romerska
republiken och den Atenska
demokratin.
Du använder alla ovan
nämnda begrepp på ett
säkert sätt som visar att du
förstår dem.

Du använder de flesta av
ovan nämnda begrepp på
ett säkert sätt som visar
att du förstår dem.

Du använder några av
ovan nämnda begrepp på
ett i huvudsak fungerade
sätt.

Begrepp

Du kan kortfattat och på
ett enkelt sätt redogöra
för hur den romerska
republiken fungerade.

”Pluggplan”

OBS! varje pluggpass får max vara 40 min

Skriv in den avsatta tiden och vad du ska göra. Ex: ”16.00-16.30 göra en lista med begrepp”
Måndag 16/5
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
Lö-sö
Måndag 23/5
Tisdag 24/5

Läxförhör

Viktiga förutsättningar för att lära sig nytt
 Äta bra mat
 Sova minst 8-9 timmar (rem-sömnen är viktig för inlärning)
 Lugn och ro för att kunna fokusera på en sak i taget (t.ex. att mobilen är
avstängd, hitta en tyst och lugn plats …).
Exempel på studietekniker









Läsa texterna och stryka under
Göra en ordlista över begreppen
Göra tankekartor med bilder och text (t.ex. ”Roms styre”, ”Roms sociala klasser”)
Göra en tidslinje som visar Roms historia
Berätta för någon hur t.ex. Roms styrdes
Förklara för någon varför den romerska republiken gick under
Låta någon förhöra dig på t.ex. Roms styre eller viktiga begrepp
Göra ett eget läxförhör utifrån bedömningsmatrisen och skriva ett facit

