
LEKTIONSPLANERING Huvudstäder – Rom

Innan filmen
Vad vet vi om Rom? Låt klassen berätta fakta som de kan om Rom. Skriv upp det. När ni sett filmen fyll på med mer 
fakta.
Se filmen 

Frågor om Rom
• Var ligger Rom?
• Vad vet du om Rom? Ålder? Historia? Myter?
• Berätta myten om hur Rom bildades.
• Nämn några sevärdheter.
• Vad är största skillnaden, rent historiskt med Roms byggnader, från andra städer. (här vill vi fram att många byggnader 
står kvar trots sin ålder).
• Vad användes Colosseum till?
• Vad är Appia Antica?
• Rom var en miljonstad redan för tvåtusen år sedan, hur kunde de klara av en sådan befolkning? 
• Maten och Romarna? En riktig romare äter inte bara pizza och pasta, vad är deras specialitet?
• Vilka två fotbollslag finns i Rom? Kan du nämna några spelare?
• Hur upplevs Romarna av de övriga Italienarna enligt Kristina Kappelin?
• Om du skulle jämföra Stockholm och Rom, vilka är de största skillnaderna?
• I filmen nämns att Rom är huvudstad men inte är ekonomiskt centrum i landet. Varför tror du att det är så? Jämför med 
Stockholm.
• Rom har över sju miljoner besökare varje år vilket ger stora turistinkomster, men finns det ett problem med det?
• Vilken stat ligger i Rom?
• Berätta om Vatikanstaten?

KREATIVA UPPGIFTER

• Gör en turistbroschyr för att beskriva Rom. Leta bilder och 
skriv texter om lika sevärdheter.

• Gör en podcast om Rom med en eller några elever. Förbe-
red med olika punkter som du vill ha med i programmet. Till 
exempel varför man ska åka till Rom. Vad vet ni om Rom? 
Vad finns det att se? Andra saker, trafik, restauranger, nöjen, och stadsplanering med mera. Förbered podden med att 
skriva ned fakta som ni kan ta upp i programmet. Det kan vara ”roliga” fakta blandat med historia.
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