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Filmens innehåll
I den här serien får vi korta sammanfattningar om 
olika länder runt om i världen! 

I korta avsnitt om tre minuter lär vi oss om varje 
lands geografi, klimat, språk, religion och hur 
landet styrs. Vi får också lite kuriosa om vad län-
derna är kända för.

Avsnitt:
- Storbritannien
- Frankrike
- Spanien
- Portugal

Filmfakta
Ämne: Geografi

Ålder: Från 10 år (M, H)

Speltid: 4 x 3 minuter

Svenskt tal med svensk text som tillval

Produktion: Kunskapsmedia AB

Syfte/strävansmål
- Att med hjälp av korta klipp lära sig om olika 

länder runt om i världen.

Undervisningen ska behandla följande 
innehåll enligt läroplan
Geografi 
Mellanstadiet
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt 
viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Högstadiet
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare län-
der, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Studiehandledningens innehåll
Storbritannien  sida 2

Frankrike  sida 2

Spanien  sida 3

Portugal  sida 3

Världens länder 
i korthet

© Rättigheterna till studiematerialet ägs av 
Kunskapsmedia AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet i 
samband med visning av programmet.
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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. 

Diskussionsfrågorna och uppgifterna nedan är 
indelade enligt avsnitten.

Storbritannien 
Storbritannien – diskussionsfrågor
 • Vad tänker du på när du hör Storbritannien 
nämnas?

 • Var ligger Storbritannien?
 • Hur många invånare bor i Storbritannien?
 • Vilka språk talas i Storbritannien?
 • Vilka regioner består Storbritannien av?
 • Hur styrs Storbritannien?
 • Vilken är den största religionen i Stor- 
britannien?

 • Nämn några saker du kan göra i London.
 • Beskriv Storbritanniens natur och klimat.

Storbritannien – uppgift

• Gör ett arbete om landet. Leta information på 
internet, i böcker och i tidskrifter. 

Fundera också över:
- Om du skulle resa till Storbritannien, vad skulle 

du vilja göra där? Eller har du redan varit där 
någon gång? Beskriv då vad du gjorde där och 
vad du tyckte om landet.

- Vilka likheter och skillnader tycker du att det 
finns mellan Storbritannien och Sverige?

Presentera arbetet för resten av gruppen, t.ex. 
som webbsida, film eller som en vägg/serietid-
ning.

Frankrike
Frankrike – diskussionsfrågor
 • Vad tänker du på när du hör Frankrike nämnas?
 • Var ligger Frankrike?
 • Hur många invånare bor i frankrike?
 • Vilket är Frankrikes officiella språk?
 • Nämn några saker som du kan göra i Paris.
 • Hur styrs Frankrike?
 • Vilken är den största religionen i Frankrike?
 • Vilka länder gränsar Frankrike till?
 • Beskriv Frankrikes natur och klimat.

Frankrike – uppgift

• Gör ett arbete om landet. Leta information på 
internet, i böcker och i tidskrifter. 

Fundera också över:
- Om du skulle resa till Frankrike, vad skulle 

du vilja göra där? Eller har du redan varit där 
någon gång? Beskriv då vad du gjorde där och 
vad du tyckte om landet.

- Vilka likheter och skillnader tycker du att det 
finns mellan Frankrike och Sverige?

Presentera arbetet för resten av gruppen, t.ex. 
som webbsida, film eller som en vägg/serietid-
ning.

Världens länder 
i korthet
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Spanien
Spanien – diskussionsfrågor
 • Vad tänker du på när du hör Spanien nämnas?
 • Var ligger Spanien?
 • Hur många invånare bor i Spanien?
 • Vilket språk talar man i Spanien?
 • Vilka länder gränsar Spanien till?
 • Varför tror du att turismen är en så stor industri 
i Spanien?

 • Hur har spanska språket spridit sig till andra 
delar av världen?

 • Hur styrs Spanien?
 • Vilken är den största religionen i Spanien?
 • Nämn några saker du kan göra i Madrid.
 • Vilka bergskedjor kan du hitta i Spanien?
 • Varifrån har Kanarieöarna fått sitt namn?

Spanien – uppgift

• Gör ett arbete om landet. Leta information på 
internet, i böcker och i tidskrifter. 

Fundera också över:
- Om du skulle resa till Spanien, vad skulle 

du vilja göra där? Eller har du redan varit där 
någon gång? Beskriv då vad du gjorde där och 
vad du tyckte om landet.

- Vilka likheter och skillnader tycker du att det 
finns mellan Spanien och Sverige?

Presentera arbetet för resten av gruppen, t.ex. 
som webbsida, film eller som en vägg/serietid-
ning.

Portugal
Portugal – diskussionsfrågor
 • Vad tänker du på när du hör Portugal nämnas?
 • Var ligger Portugal?
 • Vilka länder gränsar Portugal till?
 • Vilket är Portugals officiella språk?
 • Hur har Portugals språk spridit sig runtom i 
världen?

 • Hur många invånare bor i Portugal?
 • Nämn några saker du kan göra i Lissabon.
 • Hur styrs Portugal?
 • Vilken är den största religionen i Portugal?
 • Beskriv Portugals natur och klimat.
 • Vad kan man göra av korkekarnas bark?

Portugal – uppgift

• Gör ett arbete om landet. Leta information på 
internet, i böcker och i tidskrifter. 

Fundera också över:
- Om du skulle resa till Portugal, vad skulle 

du vilja göra där? Eller har du redan varit där 
någon gång? Beskriv då vad du gjorde där och 
vad du tyckte om landet.

- Vilka likheter och skillnader tycker du att det 
finns mellan Portugal och Sverige?

Presentera arbetet för resten av gruppen, t.ex. 
som webbsida, film eller som en vägg/serietid-
ning.

Världens länder 
i korthet
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