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Hur du ska plugga till provet vecka 8 

 
 Repetera det vi arbetat med på lektionerna – se i canvas! Det överlägset 

bästa sättet att befästa dina kunskaper är att kontinuerligt repetera (innan du 

glömt!) 

 Fråga din lärare om det är något du är osäker på! 

 Använd flera olika studietekniker när du tränar: 
a. Gör en planering när och hur du ska plugga (dela upp pluggandet i mindre delar) 

b. Läsa och stryka under (löst med blyertspenna) 

c. Se och titta på genomgångar (se här) 

d. Anteckna och göra bilder av t.ex. imperialismen 

e. Tankekartor (t.ex. orsaker till imperialism) 

f. Gör ett eget förhör med facit 

g. Låt någon förhöra dig 

h. Berätta för mamma/pappa/kompis/kusin hur det ligger till (var en besserwisser!) 

i. Diskutera en lämplig fråga vid matbordet (t.ex. varför blev det krig 1914?) 

j. Ge dig själv en belöning när du genomfört 3-5 aktiviteter  

k. Delta i undervisningen (ställ frågor, gör uppgifter mm) 

 

Vad du ska kunna! 

Planering mm hittar du här på bildningscentralen.se. Här kan 

du se kunskapskraven i ämnet historia. 

Sidhänvisningar hittar du i planeringen (som finns på bildningscentralen och i 

canvas).  
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Kortfattat om vilka kunskaper du ska visa på provet: 

1. Europeisk imperialism under 1800-1900-talen: Fokus på orsaker till 

imperialism 

2. Första världskriget: fokusera på orsaker och följder. Varför blev det krig? 

Vilka följder fick kriget? 

3. Begrepp förändring, revolution, kontinuitet, källkritiska begrepp 

(beroende, tendens, samtidighet, relevans, äkthet).  

4. Ryska revolutionen: bakgrund, orsaker. 

5. Tyskland under mellankrigstiden: Hur kunde NSDAP komma till makten? 

6. Upptakten och början av andra världskriget: Orsaker till andra 

världskriget. 

7. Viktiga personer: gör ett persongalleri med personer som spelat roll i 

historien från den här tiden. Ge exempel på viktiga personer från hela 

perioden. 

Vad kommer inte finnas med på provet? 

Andra världskriget (annat än upptakten) och Förintelsen kommer inte tas på 

provet. Förmågan att analysera historieanvändning kommer inte heller att 

finnas med. 

 

Plugga hårt och 
bonne chance! Ah, minns vad som hände 

Jekaterinenburg 17/7 1918! 
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