STUDIEHANDLEDNING

Encyklopedi:

Kleopatra
Filmfakta
Ämne: Historia
Ålder: Från 13 år (H, Gy)
Speltid: 7 minuter
Svenskt tal
Producent: Encyclopedia Channel, Ukraina

Syfte/strävansmål

- att presentera Kleopatra och förklara varför
hon var en viktig historisk person

Mål som eleverna bör ha uppnått
efter genomgången grundskola, bl.a.
– tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla
historiska gestalter, händelser och epoker
– kunna identifiera och reflektera kring
några olika historiska händelser och
skeenden med betydelse för vår egen tid

Om serien Encyklopedi

Encyklopedi är en serie korta program om kända
historiska personer och deras verk, perfekta som
introduktioner eller presentationer på lektioner
i skolan.
Läs mer på: www.kunskapsmedia.se

Filmens innehåll

Detta program berättar historien om Kleopatra
den VII, Egyptens drottning. Genom dramatiseringar och bilder får vi se Kleopatras kamp om
makten över Egypten.
Genom list, kunskap och kvinnlig charm fick hon
några väldigt betydelsefulla män på fall, bland
annat Caesar.
Programmet förklarar hur Kleopatra kunde få
sådan väldig makt – och hur hon sedan förlorade
den.

© Encycklopedia Channel, Ukraina
Svensk distribution: © Kunskapsmedia MMXI
Filmnr: 1363KM
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Ta reda på mer om Kleopatra

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.
Före filmen
• Känner du igen namnet Kleopatra?
• Vad vet du om Kleopatra?
Efter filmen
• Ungefär när levde Kleopatra?
• Hur skulle du beskriva Kleopatras personlighet?

http://lankskafferiet.skolverket.se
– Skolverkets sajt med länkar till webbplatser du
kan använda i skolarbetet

www.ungafakta.se/egypten/historia
/personer
– En sida med fakta om bl.a. Kleopatra och Egyptens historia

http://www.so-rummet.se/kategorier
/kleopatra
– SO-rummets hemsida med tips på var du kan
hitta information om Kleopatra

• Hur såg makten ut i Egypten på den tiden?
• Hur fick Kleopatra över Caesar på sin sida?
• Vilken relation fick Kleopatra och Caesar med
varandra?
• Varför manipulerade Kleopatra Antonius?
• Hur undvek Kleopatra till slut skammen av att
fängslas?
• Varför tror du att Kleopatra förlorade
den egyptiska tronen?
• Vad tror du att Kleopatra betydde för sin
samtid?

Uppgifter
• Grupparbete: Ta reda på mer om Kleopatra och
hennes liv. Hur tror ni att det var för Kleopatra att vara kvinna och att under hela sitt liv
kämpa för att behålla sin makt?
Presentera det ni kommer fram till för gruppen.
Redovisa arbetet på stora ritblock, som serietidning, hemsida eller film.
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