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Romarriket – arbetsblad
ETT PROGRAM I SERIEN FATTA HISTORIA AV HEIDI HENFTLING OCH PER LARKELL

Arbeta med ord och begrepp
Öva de nya begreppen och orden som du känner dig osäker på. Använd ordlistor för att 
ta reda på vad orden betyder.  Du har fått lite hjälp i några rutor. Använd de sista tomma 
raderna längst ner för att fylla på fler viktiga ord som du inte kunde innan.

Ord och begrepp från programmet Förklaring på svenska Förklaring på annat språk
Kulle 

Erövringskrig 

Imperium 

Vardag

Akvedukter Vattenledningar 

Palats 

Politik 

Republik Statschef är den president som väljs av folket.  

Rösträtt

Kung

Konsul

Kejsardöme 

Makt 

Colosseum 

Gladiatorer Starka slavar som slogs mot varandra eller mot vilda djur. 

Arena Ord från latin, betyder sand. 

Dragkamp 

Angrepp 

Domstol

Rättssystem

By

Rike

Handel

Slav
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Arbeta med karta
Skriv ut en karta över Europa och markera 
tydligt på kartan romarrikets utsträckning 
när det var som störst.  Vilka av dagens län-
der ligger inom detta område? 

Titta på olika romerska städer och läm-
ningar. Besök till exempel Forum Roma-
num och Colosseum. Hitta en akvedukt 
som finns kvar än idag. 

Hur långt var det från romarrikets nord-
ligaste punkt till staden Rom? Från den 
punkt som låg längst västerut? Österut?  
Söderut?  

Använd Google Earth.  

Personer på den här tiden
Be din lärare om ett kort på en känd person 
från den här tiden. Finns personen avbil-
dad? Ta reda på mer om honom eller henne. 
Berätta sedan för några kamrater om perso-
nen. 
Förslag på personer: 

 ○ Tullia 
 ○ Antonius Maximus (påhittad person)
 ○ Norrköpingus (påhittad person, en slav) 

Det fanns förstås fler kända personer i  
romarriket. Välj någon eller några och  
ta reda på mer. Beskriv personen för  
de andra i gruppen.

Faktafrågor

ROMARRIKETS UPPGÅNG
1. När fanns romarriket? Mellan vilka år? Hur länge fanns det alltså?  

2. Varför blev Rom en så stor stad?  
 
 
 
 
 
 

3. Hur kunde romarriket växa sig så starkt?  
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Arbeta vidare
 ○ Vilka krigade romarriket mot? Ta reda på mer om deras motståndare.
 ○ Hitta minst tre exempel på länder som är republiker och tre som är monarkier idag. 
 ○ Varför tror du kejsaren i romarriket blev kristen? 
 ○ Varför hade folket i Rom olika antal namn? Vad tror du?
 ○ Vilka var germanerna?

4. VARDAG I ROMARRIKET
5. Vilka var slavar i romarriket? Hur levde de? Hur tror du att det var att leva som slav?  

 
 

6. Vad kallades de rika i romarriket? Hur levde de?  
 
 

7. Vem hade makten i romarriket? Vilka fick vara med och bestämma / rösta?  
 

8. Nämn några romerska gudar och vilken roll de hade.  
 
 
 
 

9. Vad tror historikerna är anledningen till att kristendomen blev en stark religion  
under romarrikets sista århundraden?  
 
 

ROMARRIKETS FALL
10. Hur många människor bodde i romarriket när det var som störst?  

 

11. Vilka är orsakerna till att romarriket föll samman? Försök förklara utifrån begreppen 
ekonomi, politik, fiender och kommunikation.  
 
 
 

12. Vilka spår kan vi se från romarriket idag? Byggnader, uppfinningar, idéer osv. 


