
Vad menas med en högkultur? 
Diskutera med din bänkgranne i 4 
minuter så brainstormar vi allt ni vet 
om högkulturer. Vet du inte så använd 
din fantasi kring ordet! Eller diskutera 
vad ordet kultur betyder.



ANTIKEN
DEL 1: DE FÖRSTA HÖGKULTURERNA







•Man tror att de första människorna kom för ca 4 

miljoner år sedan.

•De kom från nordöstra Afrika (dagens Etiopien)

•Ardi & Lucy (3,2 miljoner år sedan)



Innan högkulturerna
•Människan levde i stammar och livnärde sig på att 

vara jägare och samlare. Tiden kallas lite slarvigt för 

stenåldern.

•Man rörde sig över stora områden där födan fanns. 

De var så kallade nomader.

•Detta gjorde att människan spred sig över stora 

områden. Under denna tid kom människan till Europa, 

allra sist till Skandinavien.

•Världens befolkning var fortfarande mycket liten 

eftersom stammarna ej kunde bli för stora när de 

ständigt flyttade.



Vad  kännetecknar en 

högkultur?
• Överproduktion av mat. Man odlar mer än vad som behövs så 

folk kan syssla med annat än jordbruk. 

• En centralmakt (tex en farao eller kung) som bestämmer vad 
som ska produceras- vilka lagar som ska finnas- driver in 
skatter- skapar en arme. Samhällsklasser. Tex krigare-bönder

• En gemensam kultur och religion. Vi tror på samma sak! 

• Ligger längre fram än andra vad gäller teknik, konst, kultur. 

• Framväxten av städer- inte bara nomadfolk (som flyttar 
omkring) eller byar. 

• Skriftspråk som håller samman folket och tex förklarar vilka 
lagar som gäller. 



Jordbruket, ca 8000 f.Kr
•I varma områden med god vattentillgång upptäckte 

en del stammar att man kunde odla och skörda olika 

sädeslag (t ex vete).

•Man ledde om vatten från floderna för att kunna 

bevattna sina odlingar i den starka solen.

•Detta inträffade ungefär samtidigt längs floderna 

Eufrat och Tigris (nuvarande Irak), Nilen (Egypten) och 

Indus (Pakistan, Indien).

•Detta ledde till att människorna blev jordbrukare och 

bofasta, man slutade med nomadlivet.



Flodkulturer - högkulturer



Vid Nilen



Vid Eufrat och Tigris



Vid Gula Floden (Huang He)



Varför växte högkulturerna upp just 
vid floder tror ni? Och varför runt den 
suptropiska zonen (strax norr om 
ekvatorn?)
Tips: Fundera kring var vi helst vill  bo 
och vad människor kan använda 
vatten till. 
Diskutera med din bänkgranne i 4a 
minuter. 



Ett nytt slags samhälle
•För de första jordbrukarna blev livet annorlunda.

•Det blev skillnad mellan olika familjer beroende på 

hur stort jordbruk man hade.

•För första gången i historien fanns ett samhälle med 

rika och fattiga.

•I det nya samhället finns fler typer av arbete.

•För att hålla ordning på allt inom ett rike var man 

tvungen att administrera (ordna).

•Det är nu de första skriftspråken uppfinns. Allra först 

var kilskriften (sumerer). Egyptens hieroglyfer kom 

senare.



Jeriko – världens äldsta kända stad

•Ligger mellan nuvarande Israel och Jordanien.

•Ca. 2000 invånare år 8000 f.kr.

•Bevattning behövs till jordbruket

•Organiseringen av bevattningen leder till att man 

behöver samarbeta och detta skapar ett organiserat 

samhälle.

•En mängd nya yrken uppkommer (krukmakare, 

”snickare”, stenknackare mm.)
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Hieroglyf



Samtidigt i Sverige
•För 10 000 år sedan (8000 f.Kr.) var människan 

fortfarande en ganska ny bekantskap för alla vilda 

djur efter istiden.

•Här var det fortfarande stenålder och man levde som 

jägare och samlare i små grupper.

•Det skulle dröja ytterligare 4000 år innan jordbruket 

spreds av invandrare från söder som tog med sig sin 

kunskap till våra breddgrader.

•Att vi var så sena i utvecklingen är inte så konstigt – vi 

levde så långt bort från händelsernas centrum man 

kunde på den tiden.


