
LEKTIONSPLANERING Italien – Geografi och historia

Innan filmen
Genomgång av Italiens karta 
Börja med att titta på en karta över Italien och visa eleverna Italien. Landet är cirka 180 mil långt. (Hur långt är Sveri-
ge?) Hur påverkar det klimatet i landet? Skiljer sig norra Italien klimatmässigt från södra Italien?
Vilka andra länder gränsar till Italien? 
Förr, när sjöfarten var det vanliga sättet att frakta varor, hur påverkade det Italien? Hur påverkar gränsen till medelha-
vet Italien idag?
Diskutera storleken på Italien – jämför med Sverige.
Finns det andra skillnader mellan Sverige och Italien när man tittar på kartan. Sjöar? Skogar, uppodlad mark? Var 
ligger städerna? Är det oftast kuststäder?
Hur långt är det till Italien med bil? Med flyg?
Diskutera vad eleverna tror vi har för likheter med italienare? Olikheter?
Maten? Familjen? Historia? Språket? 
Se filmen 

Natur/klimat

1. Hur stort är Italien? Jämför med Sverige? Yta? Befolkning?
2. Kan man säga att det finns ett typiskt italienskt landskap? Eller vilka olika naturtyper kan du nämna?
3. Vad/vilka är enligt de svenska barnen skillnaderna på naturen, årstiderna och klimatet?
3. Vilken växtlighet är vanlig i landet? Är det ett uppodlat landskap eller ett vilt landskap?
4. Hur har människan förändrat kulturlandskapet?
5. Beskriv Italiens klimat på sommaren och på vintern. Jämför det med Sveriges klimat.
6. Hur skiljer sig temperaturen mellan de två länderna?
5. Vilka faktorer påverkar Italiens klimat?

Platser

1. Vilka stora tätorter har Italien?
3. Vad utmärker Milano?
4. Vad är speciellt med Neapel?
5. Berätta mer om Rom, och vad som är speciellt med staden.
6. Vilka berg och höjder finns i Italien?
7. Vilka stora vattendrag rinner genom Italien?
6. Berätta om någon sevärdhet i Italien.
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Historia

1. Nämn några historiska platser som finns i Italien.
2. Nämn en historisk person som är viktig. Varför är han/hon 
viktig?
3. Vilka historiska händelser i Italien känner du till?
4. Nämn några krig Italien kämpat i.
5. Har Sverige och Italien några beröringspunkter i sin histo-
ria?
6. Nämn två historiska städer (förutom Rom).
7. När blev Italien ett land?
8. Nämn några kända italienska konstnärer. Nämn ett verk 
som någon av dessa gjort.

KREATIVA UPPDRAG - FILMSERIEN SVERIGE OCH EUROPA

1. Gör ett nyhetsreportage från en plats i Italien. Det kan 
vara Rom eller någon annan del av landet.
Använd digitala bilder och texter.

2. Hur har Italien förändrats de senaste hundra åren. Skriv 
upp olika milstolpar i landets historia – och redovisa digitalt, 
eller med plansch eller framför klassen.

3. Gör en reklamfilm för Italien. Använd ”fritt” material på 
nätet som underlag för en dummy.

4. Du jobbar på en turistbyrå och ska göra en turistbroschyr för att locka turister. Du får 1 A4 papper. Använd bägge sid-
orna och vik det tredelat.
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