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Vilken gud/gudinna (samma namn kan ibland förekomma fler gånger) 

 

1 föddes ur sin fars huvud?  

2 föddes ur havets skum? 

3 gömdes undan som baby i en grotta på Kreta?  

4 hade vingar på hälarna för att flyga snabbt? 

5 åt upp sina barn allteftersom de föddes? 

6 sörjde sin bortrövade dotter så att hon lät allt sluta växa på jorden?  

7 var Zeus bröder (2 st.)? 

8 talade genom oraklet i Delfi? 

9 var ständigt svartsjuk på sin man och förföljde skoningslöst hans älskarinnor och deras barn?  

10 hade sköld med medusahuvud, hjälm, “uggleögon“ och rustning? 

11 straffade hårt en man som råkat se henne bada naken?  

12 var ful och klumpig och gift med kärleksgudinnan själv? 

13 hade en treudd som såg ut som en jättegaffel? 

14 skrek högt i striden av förtjusning av att se blod och slagsmål? 

15var en stor vetenskapsman och konstnär men aldrig framgångsrik i  kvinnoaffärer? 

16 tog vettet ifrån människorna så att de betedde sig laglöst och yrade omkring? 

 
Ange nedanstående gudars/gudinnors ämnesområde/n/ och deras romerska namn, dvs deras 

ungefärliga romerska motvarighet: 
 

1 Atena      
 

2 Poseidon    

 

3 Dionysos ___________________________________________________________________ 

 

4 Afrodite ____________________________________________________________________ 
 

5 Hades  ______________________________________________________________________  
 

6 Demeter _____________________________________________________________________   
 

7 Artemis _____________________________________________________________________   
 

8 Hermes _____________________________________________________________________    
 



9 Hefaistos ____________________________________________________________________   
 

10 Eros ________________________________________________________________________   
 

11 Ares ________________________________________________________________________   
 

12 Kronos _______________________________________________________________________  
 
 

 Förklara begreppen: 
 

1 gudarnas nemesis  _____________________________________________________________  

2 församlingens nestor ___________________________________________________________ 

3 mentorsverksamhet ____________________________________________________________  

4 stentorsstämma _______________________________________________________________  

5 Ariadnes tråd _________________________________________________________________  

6 akilleshäl ____________________________________________________________________  

7 augiasstall ___________________________________________________________________  

8 sisyfosarbete _________________________________________________________________  

9 oidipuskomplex _______________________________________________________________  

10 nessosmantel _________________________________________________________________  

11 prokrustesbädd  _______________________________________________________________ 

12 lida Tantali kval _______________________________________________________________  

13  sikta mellan Skylla och Charybdis ________________________________________________  

14 narcissisk kärlek _______________________________________________________________  

15 Pandoras ask __________________________________________________________________   

16 panisk skräck _________________________________________________________________ 

17 nektar och ambrosia ___________________________________________________________ 

18 de elyseiska fälten (fr. Champs-Elysées) ____________________________________________ 

19 Vilken funktion hade floderna Styx och Lehte i underjorden? ___________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Vem/Vilka (samma namn kan ibland förekomma fler gånger) – Välj bland: 

 

Atlas, Amazonerna, Andromeda, Antigone, Dafne, Danaïderna, Eko, Faidra, Filemon + Baukis, Herakles, 

Ikaros, Jason, Kassandra, Kastor + Pollux, Kentaurerna, Medea, Midas, Narkissos, Oidipus, Orestes, 

Orfeus, Persefone, Perseus, Prometeus, Psyke, Pyramus + Tisbe, Sisyfos, Tantalos, Teseus, Tityos. 

 

1 löste sfinxens gåta? 

2 hade gamar som åt upp hans lever?  

3 dödade Medusa? 

4 bar upp himlavalvet? 

5 bjöd gudarna på en måltid som han berett av sin lille son? 

6 besegrade den lerniska hydran? 

7 stal elden från gudarna och gav till människorna?  

8 älskade brinnande sin styvson? 

9 förvandlades till två träd för att alltid få vara tillsammans? 

10 tjuvtittade på sin man mitt i natten och väckte honom genom att spilla brännhet olja från en lampa?  

11 fick siargåvan men blev aldrig trodd? 

12 dödade Minotauros?  

13 flög för nära solen? 

14 dödade sina barn för att hämnas på sin man? 

15 blev utsatt på en klippa vid havet för att offras till ett sjöodjur men räddades i sista stund av en hjälte?  

16 tog hem det gyllene skinnet? 

17 besegrade en massa ruskiga rövare på väg till Aten? 

18 stack ut sina ögon och blev ledd ut ur staden av sina döttrar?  

19 dödade sina män på bröllopsnatten? 

20 fick gåvan av gudarna att allt han rörde vid skulle bli guld?  

21 dödade sina söner därför att Hera gjort honom vansinnig?  

22 var till hälften människor, till hälften hästar? 

23 gick till underjorden för att hämta upp sin älskade hustru?  

24 smög sig olovandes ut i natten för att begrava sin bror?  

25 älskade sig själv när han såg sin bild i en källa  

26 stängde in döden i en tunna, när denne kom för att hämta honom?  

27mördade sin mor och hennes älskare därför att de dödat hans far? 

28 älskade varandra mot sina föräldrars vilja och talade till varandra genom en spricka i en mur?  

29 var krigiska kvinnor som i allmänhet visade ett bröst bart? 

30 blev bortrövad av Hades till underjorden för att bli hans drottning?  

31 sprang för att undkomma Apollon och blev till ett lagerträd? 

32 jagade sin älskade och tynade bort av kärlek så att bara rösten blev kvar? 

33 var bröder till den sköna Helena och blev till slut uppsatta på himlen som tvillingarnas stjärnbild? 


