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Innan filmen
Diskutera vad vi kan se för spår av antiken idag.
I arkitektur, heminredning, byggnadskonst – i Sverige och internationellt.
När var den romerska antiken? Sätt in antiken i en tidslinje. Jämför tidsmässigt svenska forntiden med antiken.
Se filmen

Om Rom
Hur och var bildades stadsstaten Rom?
Vilka maktcentra fanns i det antika Rom?
Omkring 400 f kr. så hade romarna erövrat den Italienska halvön. Nu började expansionen. Vad betydde medelhavet för
Sydeuropa? Vad hade medelhavet för roll i den romerska expansionen?
Den grekiska antiken startade tidigare, vilka var de stora skillnaderna i den grekiska antiken jämfört med romerska antiken? Vilka områden utvecklade grekerna och inom vilka områden var romarna skickliga?
De erövrade områdena kallades provinser. Hur kunde de styras och fungera i en tid utan mobiltelefoner och mail?
Varför var romarna noga med folkräkningen?
När var romarriket som störst? Vilka områden hade Rom?
Familjen
Hur levde en familj? Vem bestämde?
Hur ingicks äktenskap? Vad hade kvinnan för roll? Var hon självständig?
Vad betydde en skilsmässa för en kvinna?
Krig och armè
Vilka kunde tjänstgöra i den Romerska armén?
Hur blev armén en väg till integration i det romerska samväldet?
Vad betydde kriget mot Karthago? Det var då Rom blev en stormakt i medelhavsområdet. Därefter Grekland och Egypten.
Julius Ceasar, tog makten i Rom och blev diktator på livstid. Vad innebar det politiskt?
Vad var Pax Romana?

Livet
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Rom var en miljonstad. Beskriv livet i Rom, hur staden såg ut
och fungerade.
Vilka ”moderna” bekvämligheter fanns?
Vad betydde kroppsvård för romarna?
Hur kom det sig att äta-ute kulturen började i Rom?
För vem byggdes vägarna?
Vad var en akvedukt?
Vilken betydelse hade friskt vatten för en stad som Rom?
Kloaker, alltså avloppsystem, vad har det för betydelse i en
storstad? Sjukdomar?
Tro, slavar, klotter
Vilken tro hade romarna innan kristendomen?
Hur påverkade kristendomen romarriket?
Slavar, vad hade de för betydelse för Rom? Varför tror du att en slav inte kunde bli medborgare?
Vilka blev slavar?
När man får se klotter från romartiden – vad känner du då? Tror du att antikens människor var så annorlunda från oss?
Delningen av romarriket
Vilket år delades romarriket?
Vad kallades de olika delarna?
Vad hette huvudstaden i Östrom?
Varför gick Västrom under?
Vad tycker du är det viktigaste som antiken lämnat i arv?
Diskussionsfrågor
Det finns många konstverk, mosaiker och statyer, som ger
intryck av att romarna var väldigt intresserade av sex. Tänk
dig att en romare skulle se en reklamtrailer för Paradise Hotel, vad tror du att de skulle dra för slutsatser av vårt samhälle?
Kan man plocka ut enstaka delar av historien och säga att det här var typiskt för epoken och människorna?
Kan du ge fler exempel på saker som du tror vi har förutfattade meningar om vad gäller historia?
Vad krävs för att ett samhälle ska kunna skapa lyx och kunna uppfinna saker?
KREATIVA UPPDRAG
Tänk att du arbetar på ett rekryteringskontor i romarriket. Gör en folder som ska rekrytera soldater. Berätta vad de ska
göra, vilka förmåner som finns och tjänstgöringstid.
Du är journalist och kastas tillbaka till Rom runt år 0. Din uppgift är att skriva om Rom och hur människor lever och bor.

