


• Antik betyder gammal 

• Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia 

• Vi vet väldigt mycket om denna tidsepok. Varför? 

• De lämnade väldigt mycket skrivet efter sig! 

 

• Europas kultur föddes i det gamla Grekland. De sysslade med 

vetenskap, idrott, teater, skrev sagor och berättelser samt 

utövade demokrati. 



• Europas första högkultur fanns på Kreta 2000 f.Kr-1400 f.Kr 

• Kallas för minoiska kulturen efter kung Minos. 

• Man byggde ett stort palats, Knossos, som hade över 300 rum, 

vatten och avlopp samt badrum. 

• Varför växte denna kultur fram just på Kreta??? 

 



• För drygt 3000 år sedan kom folk norrifrån till det vi idag 

kallar för Grekland. 

• Många mindre byar började växa fram. 

• De flesta byar låg vid klippor. Högt upp på klipporna byggdes 

tempel och försvarsborgar. 

• Befolkningen bara växte och växte och byarna blev allt större. 

• Varje stad var självförsörjande med egna boskap och jordbruk 

och de styrde sig själva. Kallas därför för stadsstater. 



• Befolkningen bara växte och tillslut räckte inte maten åt alla i 

de grekiska stadsstaterna. 

• På 700-talet började grekerna därför att söka sig efter nya 

platser runt om i Medelhavet.  

• Det var lättare att ta sig fram på havet än i det bergiga 

landskapet. 

• Grekerna erövrade nya områden och skapade kolonier. De 

kallade även sina nya områden för Hellas.  



 



• Hölls vart fjärde år som en hyllning till gudarna. 

• Spelen hölls i Olympia, nära guden Zeus tempel. 

• Man tävlade i b.la. i löpning, diskus, spjut, brottning, boxning 

och kapplöpning med hästar. 

• De olympiska spelen var så viktiga att de pågick om än det var 

krig. De stater som krigade blev tvingade till vapenvila. 

• De första moderna spelen hölls 1896. 

 



• Aten var den största grekiska stadsstaten. 

• 400 f.Kr utvecklade man ett nytt sätt att styra. 

• Man hade ingen kung, utan medborgarna styrde till stor del 

själva. 

• De samlades 40 gånger/år för att diskutera och besluta i 

viktiga frågor. 

• Besluten fattades genom omröstning. 

• = grunden till dagens demokrati. 

      Demos = Folk 

      Kratein = Styra 



• Aten var den största stadsstaten och Sparta den näst största. 

Dessa två var bittra rivaler. 

• I Aten fokuserade man mycket på filosofi, politik och kultur. 

• Spartanerna var ett krigarfolk där alla män tvingades till att 

bli soldater.  

• Att leva spartanskt… Ingen lyx var tillåten! 

• Kvinnorna hade det bättre i Sparta. Varför??? 

 

• Ofta stridigheter mellan Aten och Sparta! 





• Krigen mellan Athen och Sparta kostade. Båda försvagades. 

• Detta utnyttjade kungen av Makedonien. 

• Hans son tog sedan över Makedonien. Han kom att kallas för 

Alexander den store. 

• Han lyckades besegra det persiska riket och skapa sig ett stort 

rike. 

• Han tog det bästa från både Aten och Sparta och skapade sig 

en väldigt bra och modern armé. 

 

 



• När Alexander dog fick välutbildade greker hjälpa till att styra 

riket.  

• På detta sätt spreds grekernas språk och tankar till stora delar 

av världen.  

• Detta kallas för den hellenistiska tiden. 

 




