LEKTIONSPLANERING

Huvudstäder i Europa – Oslo
Innan filmen

Använd Whiteboarden
Vad vet vi om Oslo? Låt klassen berätta fakta som de kan om Oslo.
Skriv upp det på whiteboarden. När ni sett filmen fyll på med mer fakta.
Jämför Oslo med de andra nordiska huvustäderna.
Läge
Befolkning
Historia
Kända platser

Frågor om Oslo

1. Var ligger Oslo? Läge i Norge? Läge vid fjord?
2. Varför tror du staden är belägen längst inne i Oslofjorden?
3. Vad vet du om Oslo?
4. Är Oslo Norges äldsta stad?
5. Vad hette Oslo före 1925?
6. Nämn några sevärdheter?
7. Vad heter Oslos Paradgata?
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8. Varför bor det så många svenskar i Oslo?
9. Vad är Holmenkollen?
10. Vad är Vigelandsparken? Vilken staty är den mest kända? (det arga barnet).
11. Vad gör Osloborna den 17 maj?
12. Vad heter den berömda konstnären som målat ”Skriet”?
13. Vad är Akershus fästning?
14. Vad är ”Svorska”?
15. Vad är Aker Brygge?
16. Vad är Bygdöye?
17. Varför tror du att Oslo har en dyrare prisbild än Sverige?

KREATIVA UPPGIFTER

Gör en turistbroschyr för att beskriva Oslo. Leta bilder och skriv texter om olika sevärdheter.
Gör en podcast om Oslo med en eller några elever. Förbered med olika punkter som du vill ha med
i programmet. Till exempel varför man ska åka till Oslo. Vad vet ni om Oslo? Vad finns det att se?
Andra saker, trafik, restauranger, nöjen, och stadsplanering, norska språket, med mera. Förbered
podden med att skriva ned fakta som ni kan ta upp i programmet. Det kan vara ”roliga” fakta blandat med historia.
Skriv en jämförelse mellan huvudstäderna Stockholm och Oslo. Ta med befolkningsmängd, läge,
kungahus. Vad är likt? Vad är annorlunda. Redovisa för klassen.

FAKTA OM OSLO

Längst in i Oslofjorden ligger staden. Den starka ekonomin i landet gör att byggs mycket i
Oslo som är en av Europas snabbast växande huvudstäder.
Oslo har många lärosäten, museum, institut och företag.
Läge och klimat
Staden har ganska varma somrar men tillräckligt kallt för att man ska kunna åka skidor på
vintern. Jämför man med andra städer som ligger lika långt norrut så har Oslo ett milt klimat.
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KARTA ÖVER NORGE

NORGE

SVERIGE

