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Filmens innehåll
I den här filmen kommer du att lära dig mer om Med-
elhavsregionen. Vi går igenom regionens geografi, 
natur och biologi, historia och mycket mer! Vi besöker 
Cheopspyramiden och Gibraltar. Vi lär oss om medel-
havsklimat, var den subtropiska zonen finns och vad 
maquis är för något. Var ligger egentligen den span-
ska solkusten? Varför är Medelhavet så salt? Och varför 
trivs citronträd och olivträd så bra kring Medelhavet? 
Allt det ska vi undersöka, i den här filmen om region 
Medelhavet!

Programmet är indelat i kapitel:
- Inledning (00:00-02:08)
- Kultur och historia (02:09-05:34)
- Klimat (05:35-07:48)
- Matkultur (07:49-09:06)
- Natur och biologi (09:07-10:34)
- Sammanfattning (10:35-SLUT)

Undervisningen ska behandla följande 
centrala innehåll enligt läroplan:
Geografi (mellanstadiet)
• Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare 

öar, vatten, berg, regioner och orter.
Geografi (högstadiet)
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, 

öar, berg, öknar, regioner och orter.

Filmfakta
Ämne: Geografi

Ålder: Från 12 år (M, H)

Speltid: 12 minuter

Svenskt tal med svensk text

Produktion: Solfilm Media

Inlärningsmål:
- Att få en översikt över länder, öar, berg och kulturer i 

Medelhavsregionen.
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Innan filmen
Vad vet vi?
Var ligger Medelhavet? Kan eleverna räkna upp några 
länder som ligger runt Medelhavet? Finns det något 
som är speciellt med Medelhavet? Diskutera tillsam-
mans och skriv upp nyckelord på tavlan.

Diskussionsfrågor
Det är viktigt att läraren/ledaren förbereder övning-
arna kring filmen och funderar igenom hur diskussioner 
och svar ska hanteras. Dela gärna upp gruppen i min-
dre grupper och låt deltagarna först skriva ned sina 
svar. Anpassa gärna materialet och fördela eventuellt  
frågorna bland grupperna. Följande frågor är indelade 
i kapitelordning.

Inledning (00:00-02:08)
• Hur många kontinenter möts vid Medelhavet?
• Vad är medeldjupet i havet?
• Vad heter alpernas högsta topp?
• Vilka är de tre största öarna som ligger i Medelhavet?
• Vad heter Europas största aktiva vulkan?
Kultur och historia (02:09-05:34)
• Vart ligger den franska Rivieran? Kan du namnge 

några städer vi kan hitta där?
• Vem var Caravaggio?
• Beskriv vad Colloseum är för något.
• Vem var Alexander den Store?
• Vad är speciellt med Cheopspyramiden? Och var kan 

vi hitta den?
• Vad är speciellt med Gibraltar?
• Vad innebär det att Gibraltar är ett brittiskt territorium?
• Hur många människor bor i Gibraltar?
Klimat (05:35-07:48)
• Medelhavet ligger i den subtropiska zonen, vad 

innebär det?
• Hur är vädret kring Medelhavet?
• Kan du namnge några växter som trivs kring Medel-

havet?
• Vad är buskskog?
• Vilka vegetationstyper kan vi hitta här? Kan du 

namnge några?
• Hur påverkas Medelhavet av klimatförändringar? Ge 

exempel.

Matkultur (07:49-09:06)
• Kan du namnge några kryddor som man gärna an-

vänder i Turkiet?
• Vilka maträtter associerar du med Italien?
• Vilka matprodukter associerar du med Grekland?
Natur och biologi (09:07-10:34)
• Vad är Döda havet?
• Medelhavet är salt, men hur salt?
• Varför är Medelhavet så salt?
Sammanfattning (10:35-SLUT)
• Vad tyckte du om filmen?
• Hur skulle du sammanfatta det som filmen tar upp?

Efter filmen 
• Gå tillbaka till diskussionen kring vad eleverna visste 

innan filmen. Har eleverna lärt sig någonting nytt? 
Fortsätt diskutera.

Uppgifter
Länder
Låt eleverna välja ett land som ligger runt Medelhavet. 
De letar reda på information om landet, och svarar på 
frågor som t.ex;
- Hur många bor i landet?
- Hur är klimatet?
- Vad är speciellt med landet?
- Vad är landets historia?
- Finns det några maträtter som associeras med

landet?
- Vad kan man som turist göra i landet?
Uppgifter görs enskilt eller i grupp. Eleverna presente-
rar sedan sitt arbete i hel- eller halvklass på valfritt sätt.
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(fortsättning, uppgifter)

Miljöproblem
Medelhavet är världens mest förorenade hav, och kli-
matförändringarna har och kommer att ha stor påver-
kan på området.
  Dela in eleverna i grupper som tar reda på mer om de 
klimathot som påverkar Medelhavsregionen. Låt dem 
ta reda på vad hoten innebär, hur det påverkar inte 
bara området utan planeten i stort, vad gör regeringar 
i olika länder för att förhindra påverkan och vad kan 
man själv göra? Nedan finns några hot mot vår planet 
att välja på, men de kan även välja någon annan miljö-
fråga som de är engagerade i.

- Utsläpp av föroreningar i haven

- Växthuseffekten

- Plast i våra hav

- Överkonsumtion

- Köttproduktion

- Övergödning

- Bekämpning av ogräs eller skadedjur

- Mediciner i avloppssystem
Grupperna redovisar senare sina resultat för varandra i 
form av en presentation, hemsida, folder, serietidning, 
radiopod eller film.
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