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Engelska åk 4 – 6
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
Åsikter, känslor och erfarenheter.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där 
engelska används.

Engelska åk  7 – 9
Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. 
Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. 
Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där 
engelska används.

Innan filmen

Hur ser partierna ut i Storbritannien? Vad kallas landets ledare?
Diskutera vad eleverna tror vi har för likheter med britterna vad gäller politik? Och olikheter?

Se filmen

Inledning
1. Börja med att diskutera begreppet ”Union”. Vad är 
en union? Vilka svagheter har en union, vilka styrkor 
finns det?
2. Titta på andra unioner som finns – och jämför.
3. Diskussionsfråga – skulle det vara bra om de nord-
iska länderna var i en union? Vad skulle den heta? Hur 
skulle unionen styras? Vad skulle unionen inte få lägga 
sig i?
4. Vad är det för skillnad på EU – den europeiska unio-
nen och unionen Storbritannien? 

Politik
1. Vilka två ”stora” partier finns? Svar: Tories och Labour
2. Vad heter riksdagen i Storbritannien? Svar: The Parliament 
3. Vilka delar består den av? Svar: Underhus och överhus
4. I vilken kammare ligger makten? Svar: Underhuset
5. Hur skiljer sig debatterna åt? Svar: De är mer livliga och känslosamma. Det buas och applåderas.
6. Har unionsstaterna någon makt? Svar: Ja alla utom unionen England som helt styrs från Parlamentet. 
7. Nämn några områden där unionen bestämmer – eller inte kan bestämma. Svar: Skolfrågor och turistfrågor kan de 
påverka. Efter folkomröstningen i Skottland kommer skottarna att kunna få bestämma över en viss beskattning. Men 
penningpolitik och utrikespolitik är en fråga för hela unionen. 
8. Vad spelar kungahuset för roll? Svar: Precis som i Sverige har kungahuset en symbolisk roll, utan större påverkan. 
I Storbritannien har dock monarken fortfarande en mer framträdande roll i politiken. I senaste 
grundlagsändringen tog Sverige bort t ex kungahusets inblandning i regeringsbildningen.
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9. Vad är Magna Charta? Och vad har den haft för påverkan för dagens samhälle? Svar: Magna Charta (”det stora för-
draget”) kallas det avtal som 1215 slöts mellan den engelske kungen, adeln och prästerna. Det tvingade kungen att dela 
med sig av sin makt till de två översta stånden. Magna Charta ses som grunden till Englands parlament.
Magna Charta innehåller en del som kan sägas ha inspirerat till FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna.

Näringar
1. Vilka naturtillgångar är viktigast för Storbritannien?
2. Nämn några brittiska produkter som du känner till?
3. Varför tror du turism är så stort i Storbritannien?

Transport
1. Vilken är den viktigaste transportgrenen och varför?
2. Vilka vattenvägar finns?

KREATIVA UPPDRAG - FILMSERIEN SVERIGE OCH EUROPA
1.Vi pratar om att Storbritannien har ett klassamhälle. Diskutera begreppet ”klass”. Gör en samhällsstege.
2. Visa exempel från brittiska olika filmer som du sett. Hitta på nätet och spara olika youtube-klipp och redovisa.
3. Gör en poltitisk affisch för antingen de konservativa, labour eller UKIP.

www.youtube.com/medixab www.medix.nu
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