LEKTIONSPLANERING Antiken i Grekland
Innan filmen
Låt eleverna fundera över vad de vet om grekiska antiken och låt dem nämna ord som de associerar med antiken.
Skriv upp dem på tavlan
När var den grekiska antiken? Sätt in antiken i en tidslinje. Jämför tidsmässigt, svenska forntiden med antiken
SE FILMEN

Om grekiska antiken
När började den grekiska antiken? Cirka 2.700 år sedan
Hur länge varade den? Cirka 400 år
Vad var en stadsstat? Vad förenade en stadsstat? Nämn två av de mest kända stadsstaterna.
Kan du se paralleller till stadsstater i vår tid? Där länder har en del gemensamma saker som förenar – ge exempel.
Demokrati
Ge exempel på hur demokratin fungerade i de grekiska stadsstaterna.
Varför tror du att grekerna tyckte demokrati var viktigt?
För nutidens människor överensstämmer inte grekernas syn på demokrati? Hur skiljer sig modern demokrati från
grekernas demokrati?
Familjen och genus
Olika stadsstater fungerade på olika sätt. Familjen fungerade olika beroende på vilken stadsstat man levde i.
Hur levde en familj? Vem bestämde? Jämför Sparta och Aten
Hur ingicks äktenskap? Vad hade kvinnan för roll? Var hon självständig? Jämför Sparta och Aten.
Krigen
Vilket rike var grekernas främsta fiende?
Vad var legenden om slaget vid Maraton?
Vem var Alexander den store?
Vad gjorde han? Erövringar? För grekisk kultur och politik?
Vad är hellenism?
Naturvetenskap och religion
Grekerna gjorde tidigt stora upptäckter inom naturvetenskap. Vad skiljde de grekiska vetenskapsmännen från vetenskapsmän från andra kulturer? Nämn några vetenskapsmän från Grekland och vad de gjorde?
Grekerna hade även filosofer, dvs sådana som studerade vishet. Vad tror du det beror på att man funderade över rätt
och fel, gott och ont?
Varför tror du att Sverige under antiken var så långt efter i utvecklingen jämfört med Grekland?
Diskutera läge, medelhavets roll, handel och klimat.
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Gudarna
Religionen fanns överallt i antikens samhälle. Hur såg man
på gudarna – och vilka egenskaper hade de grekiska
gudarna? Vem var den mäktigaste guden? Och var bodde
han?
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Böckerna och teatern
Europas två första böcker skrevs i Grekland. Det var Illiaden
och Odyssén. De skrevs ungefär 700 år före Kristus.
Historierna lever kvar.
Här kommer några ord hämtade från böckerna.
• Tragedi
• Akilleshäl
• Trojanska hästen
• Odyssé
Fundera i vilket sammanhang du har hört orden.
Grekerna skapade även teatern i Europa. Tragedier och komedier spelades på teatrarna. Samma pjäser som sattes upp
för 2500 år sedan i Grekland spelas ännu idag. I de grekiska pjäserna tas de stora frågorna i livet upp – ondska, godhet,
kärlek och hat.
Varför blir litteratur och teater mer framträdande i en del samhällen?
I romarriket hade man blodiga gladiatorspel och i Grekland spelade man teater, varför tror du att det blev så?
Diskussionsfrågor
• Vi är mer influerade av de gamla grekerna än vi tror. Vi
har många ord från grekiskan, ta reda på ungefär 10 ord
som vi använder i vårt vardagsspråk.
•

En anledning till att grekerna blev så framgångsrika
inom naturvetenskap var att de hade en nyfikenhet och
de trodde inte att gudarna låg bakom allt. Varför tror
du att deras samhälle var så öppet för nya upptäckter
och tankar? Vad hämmar ett samhälle att upptäcka nya
saker?

•

I det antika Grekland skildras ett vältränat atletiskt manligt kroppsideal. Hur ser vi på den här kroppen i dag? Känns
det här kroppsidealet omodernt eller skulle mannen på bilden kunna vara en fotomodell i en reklambild för till
exempel herrkalsonger i dag?

Kreativa uppgifter:
• Gör ett manifest där du förklarar den grekiska demokratin – dess styrkor och svagheter. Ge även exempel på hur du
skulle vilja modernisera den för att demokratin skulle passa in i vår tid.
• Gör ett collage där du har med ord, uppfinningar, som alla har spår av den grekiska antiken. Sök på grekiska ord för
att få inspiration.
• Gör ett reportage från ett olympiskt spel under antiken. Ta reda på vilka sporter som utövades, vilken status idrottsmännen hade och gör ett referat av valfri sport från den tiden.

