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Viktiga begrepp 
demokrati   
diktatur  
hellenism 
hierarki 
imperium 
koloni 
kultur 
oligarki  
republik 
stadsstat 
veto

Tidsplan  
Vecka 9  	 Grekland 	 	  

Vecka 10	 Romarriket 

Vecka 11	 Repetion och prov	 Prov på torsdagen 

Vecka 15	 Senast tisdag den 10 april inlämning populärkulturuppgift.

 ”alea iacta est ”
 

 ”Tärningen är kastad”, lär Julius Caesar ha sagt år när 
han gick över floden Rubicon för att börja inbördeskrig 
mot Pompejus. Vårt språk är fullt av grekiska och latinska 
låneord och utan att du vet om det talar du ibland latin. 
Men det är inte bara i språket som arvet från antiken syns 
utan också i vårt samhälle. Demokratin, som vi känner 
den, har sitt ursprung i Aten och rättsväsendet i många 
nutida länder bygger på idéer från Rom. Vi ska studera 
antiken i några veckor framöver och se hur det som hände 
då påverkar oss idag. 

Arbetssätt: 

Film (* Stora civilisationer - Antikens Grekland, * Stora civilisationer - 
Romerska riket Lite svårare filmer * Antikens Grekland - Forntidens städer 
och monument  * Antikens Rom - Forntidens städer och monument  
* Civilisationens födelse) 

Genomgångar med fokus på boken. På sidorna 76-78 och 96-98 finns 
sammanfattningar och på sidorna 75 och 95 finns instuderingsfrågor - dessa 
kan vara bra att titta på och göra.  

Bedömning: 

Prov som berör våra genomgångar, två keynote 
som du kommer få på mail och de viktiga 
begreppen på planeringen. Vill du fördjupa dig 
finns det sidor i boken s. 47-78 om Grekland och 
s. 80-98 om Rom. 

Deltagande på lektionerna. 

Inlämning av populärkulturuppgift. 

ANTIKEN
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FÖRSLAG PÅ BÖCKER: 
*  Boudicas strid mot Romarna 

* Theos Pompeji 

* Tillbaka till Pompeji 

* Fågelprinsen

Populärkulturuppgift   

I samband med det här arbetsområdet kommer vi att jobba med film eller böcker. Du ska se en film eller läsa 
en bok som utspelar sig under den här tidsperioden. Det ska vara en film (ej faktafilm) eller skönlitterär bok. 
När du har gjort det svarar du på frågorna som finns nedan och skicka in den till din SO-lärare.  

Det här är en uppgift som du ska jobba med hemma som läxa och ni får ingen tid i skolan på SO-lektionerna. 
Använder du källor ska dessa stå med, vilket du kanske måste göra för att ta reda på om faktan stämmer eller 
inte.  

Detta är också skoluppgiften som är hemuppgiften under utvecklingssamtalsdagen  
2 mars. Du får själv välja film eller bok men det finns förslag nedan. 

Formalia: glöm inte att skriva namn, skriv i storlek 12 och max 1 sida.

FRÅGOR 
1. Vilken film/bok har du tittat på/läst? Beskriv kort vad filmen/boken handlar om. 
2. Nämn minst två saker i filmen/boken som stämmer med den verklighet som filmen/boken ut-

spelar sig i. 
3. Nämn minst två saker i filmen/boken som inte stämmer med den verklighet som filmen/boken 

utspelar sig i. 
4. Finns det några fördelar med att göra en spelfilm/skönlitterär (alltså en film eller bok där   

delar är påhittade) bok av historiska händelser? 
5. Finns det några nackdelar med att göra film/boken av historiska händelser? 

Kom ihåg att resonera om frågorna, med andra ord inte ett kort svar utan med beskrivningar och 
konsekvenser.

FÖRSLAG PÅ FILMER: 
* Asterix (finns flera) 

* Herkules  

* Ben-Hur 

* Life of Brian
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Förmågor och kunskapskrav:

Du kommer att ges möjlighet att visa förmåga att:

-använda en historisk referensram - alltså att se vad antiken  

representerar, hur den tidsperioden påverkade sin samtid och 

hur den påverkar oss idag

-använda historiska begrepp - alltså att förstå och kunna  

använda dig av vissa ord som används i ämnet historia och 

samhällskunskap.

Kunskapskravet för E är:
- Eleven har grundläggande kunskaper om antikens förhållanden, skeenden och 

gestalter. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda  

resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och  

människors levnadsvillkor och handlingar.

- Eleven använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. 

- Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del  

under byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till 

viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

- Eleven kan föra enkla och till viss del 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 konsekvenser det kan få. 
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