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Lärarhandledning: Världens stora städer

SYNOPSIS:
Serien om Världens stora städer besöker vi olika länder och världsdelar där du får veta lite mer
om dess historia och sevärdheter.
Du får en snabb tur i varje stad, hur den en gång grundades samt hur den ser ut idag. Du får
veta vilka historiska platser och händelser som staden är känd för och vad som kan vara roligt
att göra.
Så packa väskorna och häng med på vår upptäcktsfärd till Världens stora städer.

INNEHÅLL:
Syfte i ämnet geografi, LGR 11
•

Utdrag ur syftet i ämnet Geografi

Centralt innehåll i ämnet geografi
•

Det syfte och centrala innehåll från LGR 11 som matchar filmen.

Frågor att använda i anslutning till filmen
•

Auckland

•

Kapstaden

•

Rio De Janeiro

•

Washington

•

Kairo

•

Los Angeles
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Utdrag ur: syftet i ämnet Geografi:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden
och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna
ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och
levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där
geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Centralt innehåll som kan kopplas till filmerna.

Geografi, åk 7-9:
•

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
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Auckland
Frågor att använda i anslutning till filmen:
•

I vilket land ligger Auckland?

•

Hur många öar består Nya Zeeland av?

•

Vad menas med brittiska samväldet?

•

Brittiska samväldet kallas numera bara för
samväldet. Varför det, tror du?

•

Till vilken världsdel hör Nya Zeeland?

•

Var på Nya Zeeland ligger Auckland?

•

Vilket smeknamn har Auckland?

•

Vad heter ursprungsbefolkningen på Nya
Zeeland?

•

Vad kallade maorierna staden Auckland?

•

Ungefär när bosatte sig människor i Auckland?

•

Varför började människor bosätta sig där?

•

Vilka kom till Auckland i mitten av 1800-talet?
Vad hände då?

•

När grundades Auckland?

•

Hur länge var Auckland huvudstad?

•

Vilken stad tog sedan över som huvudstad?

•

Hur många invånare har Auckland?

•

Vad finns på Aucklands museum?

•

Vad är Davenport?

•

Vad är North Head?

•

Varför är Auckland en viktig handelsstad?

•

När är det som kallast/varmast i Auckland?

•

Varför klättrar många uppför Mount Victoria?
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Kapstaden
Frågor att använda i anslutning till filmen:
•

I vilket land ligger Kapstaden?

•

Hur många invånare har Kapstaden?

•

På vilken plats storleksmässigt placerar sig
Kapstaden bland Sydafrikas länder?

•

Hur många besökare kommer varje år till
Kapstaden?

•

Vad finns i Victoriahamnen?

•

Vad kan man se från Victoriahamnen?

•

Kapstaden delar rollen som huvudstad med en
annan stad. Vilken?

•

Hur är uppdelningen gjord?

•

Vad menas med kåkstad?

•

Ungefär hur många bor det i Kapstadens äldsta
kåkstad?

•

Söder om Kapstaden ligger Godahoppsudden.
Vad är det för speciellt med den?

•

Vad är Robben Island?

•

Vad menas med apartheid?

•

När var det apartheid i Sydafrika?

•

Vem var Nelson Mandela?

•

När frigavs han? Vad hände efter att han hade
frigivits?

•

Vad heter det höga berget man kan se från
Kapstaden?

•

Hur högt över havet ligger Taffelbergen?

•

Var kan man bekanta sig med pingviner?

•

Vid förra sekelskiftet fanns det 100 000
geparder i världen. Hur många finns det nu? Vad
är anledningen till att det blivit så, tror du?

•

Vad är Kirschenbuch?

•

Vad kan man se där?
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Rio De Janeiro
Frågor att använda i anslutning till filmen:
•

I vilket land ligger Rio De Janeiro?

•

Vad heter huvudstaden i Brasilien?

•

Hur många invånare har Rio?

•

Vid vilken havskust ligger Rio?

•

Vilket språk talas i Rio?

•

Vilken är den huvudsakliga religionen i Rio De
Janeiro?

•

Till vilken land har Brasilien varit koloni?

•

Hur fick Rio De Janeiro sitt namn?

•

Vad betyder Rio De Janeiro?

•

Hur länge var Rio Brasiliens huvudstad?

•

När blev Brasilien självständigt från Portugal?

•

Vilka kända sevärdheter finns i Rio?

•

Hur hög är Jesus-statyn?

•

Vad kallas statyn?

•

Vad har Sverige med statyn att göra?

•

Hur tar man sig upp till statyn?

•

Vad heter den långa, vita sandstranden i Rio De
Janeiro?

•

Sedan hur långt tillbaka har karnevalen i Rio sitt
ursprung?

•

Vad heter dansen som dansas i karnevalen?

•

Vad kallas de områden i Rio där det bor många
människor under fattiga omständigheter?

•

Vilken stor tävling arrangerades i Rio 2014?

•

Var gick finalen?

•

Vilken stor tävling arrangerades i Rio 2016?

•

När är det sommar respektive vinter i Rio? Hur
stor skillnad är det mellan sommar och vinter i
Rio?
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Washington
Frågor att använda i anslutning till filmen:
•

Vad heter huvudstaden i USA?

•

Det finns två Washington i USA. Vilka? Var ligger
de?

•

Vad betyder D.C?

•

Vid vilken flod ligger Washington?

•

Ungefär hur många invånare har Washington?

•

Vem beslutade att grunda Washington? När?

•

Var bor och arbetar USA:s president?

•

Kongressen har sitt säte i Washington. Vad är
kongressen?

•

Vilka delar består kongressen av?

•

I vilken byggnad sitter kongressen?

•

Vad är Lincolnmonumentet?

•

Vad är monumentet känt för?

•

Vem var Martin Luther King?

•

Vad kan man se på The Air and Space Museum?

•

Vilka var bröderna Wright?

•

Vad var Charles Lindbergh först med att göra?

•

Vilket speciellt flygplan kan du också se på The
Air and Space Museum?

•

Vilken stad ligger på andra sidan Potomacfloden?

•

I vilken delstat befinner du dig då?

•

Vad är det som gör Arlington känt?

•

Vad är Pentagon?
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Kairo
Frågor att använda i anslutning till filmen:
•

Vad heter Afrikas största stad?

•

Hur lång är Nilen?

•

Vad heter de två guvernement som Kairo brukar
räknas samman med?

•

Vid vilken flod ligger Kairo?

•

Ungefär hur många invånare har Kairo?

•

Vilka var det som byggde det som skulle komma
att bli staden Kairo?

•

Vad hette den stad som låg på samma plats
under den gammalegyptiska tiden?

•

När blev Egypten självständigt?

•

Vem gjorde Egypten helt fritt 1954?

•

Vilken religion är den dominerande?

•

Vad brukar Kairo också kallas?

•

Vilken del av Kairo ligger på Unescos lista över
världsarv?

•

Världens mest kända grav ligger i Egyptiska
museet. Vilken farao är det?

•

Pyramiderna i Giza räknas till världens mest
kända byggnadsverk? Hur många är dem?

•

Vad är en Sfinx?

•

Mellan vilka länder ligger Röda havet?

•

Vilka två hav har Röda havet förbindelse med?

•

Vad heter kanalen som förbinder Röda havet
med Medelhavet?
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Los Angeles
Frågor att använda i anslutning till filmen:
•

Vad har Los Angeles för andra namn?

•

Vilka kända stadsdelar bor det många
filmstjärnor i?

•

Vad heter de två mest kända sandstränderna i
Los Angeles?

•

Hur många människor bor det i LA?

•

Vilken gata brukar filmpremiärerna vara på?

•

Runt Los Angeles finns ett hav, en bergskedja
och en öken? Vilka?

•

Vad hette den ursprungsbefolkning som var en
av de första bosatta i LA?

•

Varför dog så många av de första urinvånarna?

•

Vilka europeer kom först till Los Angeles
området?

•

Los Angeles historia kan delas in i olika
perioder? Vilka?

•

Vilken stad är Kaliforniens huvudstad?

•

När grundades Los Angeles?

•

Vilket är det vanligaste transportsättet att ta sig
runt i Los Angeles?

•

LA är den interntionella filmindustrins
huvudstad. När började det?

•

Nämn några kända stumfilmsstjärnor?

•

Vad står UCLA och Caltech för?

•

Hur många Nobelpristagare kommer från
Caltech? Varför?

•

Vad kan man se på de tre museer som nämns i
filmen?

•

Vilket land har haft ett stort inflytande över
bebyggelsen i LA?
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