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Filmens innehåll
Pyramider finns på olika platser runt om i världen. 
De mest kända är pyramiderna i Egypten. Men 
det finns också pyramider i Sydamerika och mer 
moderna pyramider som Louvren i Paris. 

Vad är det med pyramidens form som är så in-
tressant och varför finns det så många?

Vi besöker olika sorters pyramider runt om i 
världen för att lära oss deras historia samt hur de 
byggdes.

Kapitel: 
- Inledning
- Forna Egypten
- Egyptiska pyramider
- Hur byggde man en pyramid?
- Pyramider runt om i världen
- Sammanfattning

Filmfakta
Ämne: Historia

Ålder: Från 10 år (M)

Speltid: 11 minuter

Svenskt tal med svensk text som tillval

Produktion: Kunskapsmedia AB

Syfte/strävansmål
- Att lära sig om olika pyramiders historia 

och syfte. 

Undervisningen i historia ska behandla 
följande innehåll enligt läroplan
Mellanstadiet
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskat-
ter och fynd av föremål från andra kulturer kan 
berätta om kulturmöten och om likheter och 
skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och 
män.

 • Att kunna använda en historisk referensram 
som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, 
händelser, gestalter, kulturmöten och utveck-
lingslinjer.
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Diskussionsfrågor
Innan ni startar en diskussion kring filmen i 
gruppen är det viktigt att läraren/ledaren funderar 
igenom hur man ska hantera diskussionen och 
svaren. Dela gärna upp gruppen i mindre grupper 
och låt deltagarna först skriva ned sina svar. 

Inledning
 • Vad tänker du på när du hör ordet pyramid?

Forna Egypten
 • Var ligger Giza?
 • När byggdes pyramiderna i Giza?
 • Vad är en dynasti?
 • Vem var Faraon och vilken status hade han?
 • Varför byggdes pyramiderna i Giza?

Egyptiska pyramider
 • Beskriv Djoserpyramiden.
 • Varför tror man att pyramiderna började byg-
gas med släta sidor?

 • Beskriv Cheopspyramiden. Varför byggdes den 
och hur ser den ut inuti?

Hur byggde man en pyramid?
 • Hur tror man att pyramiderna byggdes? 
 • Vilka tror man jobbade med att bygga  
pyramiderna?

Pyramider runt om i världen
 • Vad är Cestius pyramid?
 • Vilka skillnader finns mellan pyramiderna i 
Egypten och pyramiderna i Syd- och Central-
amerika?

 • Varför offrade aztekerna människor?
 • Nämn några moderna pyramider.

Efter filmen
 • Vad tyckte du om filmen?
 • Vad lärde du dig av filmen?

Uppgifter
• Gruppuppgift: Dela upp klassen i mindre grup-
per. Varje grupp gör ett arbete kring något av det 
som nämns i filmen.

Exempel:
 - Pyramiderna i Giza
 - Det forna Egypten
 - Hur byggdes pyramiderna?
 - Pyramider runt om i världen 

Leta information på internet, i böcker och i 
tidskrifter. Presentera arbetet som webbsida, film 
eller som en vägg/serietidning. 
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