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1. Vad utmärker Homo habilis, ”den händiga människan” respektive Homo Erectus? 
2. Hur gammal verkar Homo sapiens, ”den kloka människan” vara? Var finns de äldsta fynden? 
3. Vad utmärker kvartärtiden? 
4. Beskriv livet för den senaste istidens människor. 
 

 
 
 
5. Vad innebar jordbruksrevolutionen? Var inträffade den först? 
6. Vilka konsekvenser fick den livet som jordbrukare? 
7. Vad utmärker en civilisation? 
8. Vad kännetecknade den sumeriska civilisationen? 
9. Vad kännetecknade den egyptiska civilisationen? 
10. Vad kännetecknade den indiska civilisationen? 
11. Vad kännetecknade den kinesiska civilisationen? 
12. Vilken betydelse hade järnet? 
 

 
 
 
3. Vad kännetecknade den första grekiska civilisationsperioden 1 900 - 1 200 f.v.t.? 
14. Hur delades Grekland in under den andra grekiska civilisationsperioden? 
15. Redogör för den grekiska kolonialiseringspolitiken. 
16. Vilka grupper levde i Sparta? Vilka uppgifter och status hade de? 
17. Hur var Spartas politiska liv ordnat? 
18. Redogör för demokratin i Aten. Vad betyder ordet? Vad krävdes för att vara medborgare? 
19. Vilka konsekvenser fick segern över perserna i början av 400-talet f.v.t.? 
20. Vad skapade en gemensam identitet hos grekerna? 
21. Hur bedrevs jordbruket i Grekland? 
22. Vad utmärkte hantverksyrkena? 
23. Redogör för slaveriet i Grekland. 



24. Hur levde män och kvinnor i Grekland? 
25. Varför såg grekerna ned på makedonierna? 
26. Vad lyckades Filip II åstadkomma? 
27. Vad är Alexander den store känd för? 
28. Vad är hellenism? 
 

 
 
29. Vad utmärkte den hellenistiska tiden? 
30. När bildades stadsstaten Rom? Vad utmärkte den? 
31. Vilka två sociala grupper fanns i Rom? Vad skilde dem åt? 
32. Hur organiserades Rom politiskt under den republikanska tiden 500-30 f.v.t.? 
33. Hur behandlades besegrade fiender? 
 

 
 
34. När hade Rom lagt under sig hela Italien? 
35. Vilka var romarnas största fiender under 200-talet? Varför hamnade man i konflikt med varandra? 
36. När kunde Rom tala om Medelhavet som ”Mare nostrum”? 
37. Varför blev Rom en krigarstat? 
38. Hur förändrades jordbrukets organisation genom krigen? 
39. Varför blev den romerska armén en yrkesarmé under 100-talet f.v.t.? Vilka politiska konsekvenser 
fick denna förändring? 
40. Hur lyckades Augustus ta makten? Vad innebar hans maktövertagande? 
41. Vad utmärkte tiden 0-200, ”Pax romana”? 
42. Vilka förändringar genomgick jordbruket under ”Pax romana”? 
43. Varför började de kristna förföljas under 200-talet? 
44. Vilka två viktiga beslut för kristendomen fattades 313 respektive 391? 
45 Varför upplöstes Västrom? 
 
Boktips: 
Conn Iggulden: Kejsaren: Roms Portar (Fiktiv berättelse om Julius Caesars barndom) 
Marguerite Yourcenar: Hadrianus minnen 
Alf Henriksson: Antikens Historier (Bok om Rom och Grekland från den rolige och 
spränglärde Alf Henriksson) 
Maja Lundgren: Pompeji (berättar sanningen om de ekivoka romarna) 
Filmtips: 
Gladiator (underhållande och spännande trots att historien inte är helt sann) 
Cleopatra ( Elisabeth Taylor byter peruker i rasande tempo) 
Life of Brian ( måste ses!) 
Spartacus ( S. Kubricks mastodontfilm om slaven Spartacus uppgång och fall) 
TV-serier: 
Rome 1 och 2 


