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Filmens innehåll
I det här programmet presenteras Wales på ett infor-
mativt och lättsamt sätt. 
Vi får se var Wales ligger och besöka kända landmär-
ken som ligger i Wales. Vi lär oss om geografi, historia, 
och näringar. 
Wales är berömt för tre saker: sin kust, sina slott och sina 
får. Därför besöker vi också en fårfarm - i Wales finns 
nämligen fyra gånger så många får som människor!
Filmen har svenskt tal men kan även ses på original-
språk samt med engelsk text.

Filmfakta
Ämne: Samhälle/Geografi, engelska

Ålder: Från 11 år (M, H)

speltid: 13 minuter

svenskt tal + engelskt tal och engelsk text

Produktion: Paul R. Heil Film, Tyskland

syfte/strävansmål
- Att presentera Wales
- Att ge eleverna möjligheter att upptäcka samt känna

igen platser och därmed öka förståelsen för världen runt 
omkring oss

Liknande filmer hos Solfilm Media
- Skottland (Art. nr Sol7110)

- Australien - det stora landet i söder (Art. nr Sol7120)

- Serie: Reports in English
Teens in London (Art. nr Sol7054-7056)
Teens in South Africa (Art. nr Sol7092-7093)

Läs mer på www.solfilmmedia.se

Bland får och slott 
i Wales

© Rättigheterna till studiematerialet ägs av 
Solfilm Media 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 grupp-
en 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. 

Före filmen
• Var ligger Wales?
• Vad vet du om Wales?

efter filmen
• Vad heter huvudstaden i Wales?
• Vem var Saint David?
• Vilka språk talar man i Wales?
• Hur är klimatet i Wales?
• Vad finns det för näringar i Wales?
• Vad är ”järnringen”?
• Varför kallas alltid Englands tronarvinge ”prinsen 

av Wales”?
• Hur ser Wales kust ut?
• Vad menas med att ”Wales kust är förrädisk”?
• Skulle du beskriva Wales som ett eget land?
• Hur skulle du beskriva Wales för någon som inte 

vet något om Wales?

uppgifter
• Gör ett grupparbete om Wales – leta fakta och

jämför Sverige och Wales vad gäller t.ex. geografi, 
historia, kultur, djur och politik. Presentera arbetet 
på stora ritblock, som webbsida, bok, film eller 
som en pjäs.

Om ämnet är engelska:
• Gå in på www.walesonline.co.uk och välj en 

artikel du finner intressant, som har med Wales att 
göra. Skriv om nyheten i egna ord och korta ned 
den. Redovisa sedan nyheten för klassen.

Vill du veta mer?

http://lankskafferiet.skolverket.se 
– Skolverkets sajt med länkar till webbplatser som du kan 
använda i skolarbetet

http://wales.gov.uk
- Wales egen regerings hemsida, engelskspråkig

www.assemblywales.org
- Wales parlaments hemsida, engelskspråkig

www.wales-guiden.se
- Hemsida på svenska om Wales

Bland får och slott 
i Wales
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