En titt på Storbritannien

För runt tusen år sen var det vikingarna som invaderade Storbritannien – numera är det horder av turister
som lockas att besöka denna grupp av öar varje år. Så
vad är det som lockar så?
Besök de brittiska öarna och Irland och se vad landet
har att erbjuda. Lär dig mer om geografi, infrastruktur,
historia, turism med mera.

Om Storbritannien
Storbritannien är en konstitutionell monarki belägen på de
Brittiska öarna i västra Europa. Landets fullständiga namn
är Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.
Med sina nära 62 miljoner invånare är landet den tredje
folkrikaste medlemmen i Europeiska unionen, efter Tyskland
och Frankrike.
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Staten består av fyra riksdelar med delvis separatapolitiska
och juridiska system: England, Skottland och Wales
belägna på ön Storbritannien samt Nordirland beläget på ön
Irland.
Kungariket Storbritannien grundades genom
unionsfördraget år 1707 mellan England och Skottland
(Wales var en del av kungariket England). År 1801
skapades Förenade kungariket Storbritannien och Irland
då Irland införlivades. Förenade kungariket Storbritannien
och Nordirland har haft sitt nuvarande officiella namn sedan
1927, som ett resultat av att Irland delades politiskt 1922
och den södra delen fick utökat självstyre och från 1949 full
självständighet.
Snabbfakta om Storbritannien
Officiellt namn: United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland/Förenade kungariket
Yta: 244 110 kvadratkilometer
Antal invånare: 61 900 000
Huvudstad med antal invånare: London, 7 600 000 (2008)
Statsskick: monarki, enhetsstat
Statschef: Drottning Elizabeth II
Regeringschef: Premiärminister David Cameron
BNP per invånare: 36 298 (mätt i amerikanska dollar)
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En titt på Storbritannien
Diskussionsfrågor
1. Vilka är de två största brittiska öarna?

2. Varför kallas ibland Storbritannien för
UK?

3. Hur många huvudstäder har landet?
4. Vad är det för speciellt med Dover och
Calais?

5. Vad används en stor del av låglandet
till?

6. Kan du nämna några exempel på djur
som lever här?

7. Nämn namnet på en lång flod.
8. Vad är egentligen London Eye för någonting?

9. Ge exempel på några andra kända
landmärken i London.

10. Berätta övergripande hur landet styrs.
11. Ungefär hur många människor bor i
Stor-London?

12. Kan du ge några exempel på vad som
är utmärkande för befolkningen här.
Har du några idéer på vad det kan
bero på?

Här kan du hämta mer information
• http://www.ne.se/lang/storbritannien - om
Storbritannien
• http://europa.eu/abc/european_countries/
eu_members/unitedkingdom/index_sv.htm
- om EU-medlemmen Storbritannien
• http://www.swedenabroad.com/
Page____22679.aspx - reseinformation
• http://www.google.se/search?q=storbritann
ien&hl=sv&biw=1012&bih=630&prmd=ivns
m&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&
ei=zHWVTdu6MojOswahn8nFCA&ved=0C
E4QsAQ – olika bilder därifrån
• http://www.storbritannien.info/ - turistinfo
• http://www.dn.se/resor/storbritannien - mer
om att turista i landet
• http://www.landguiden.se/Lander/Europa/
Storbritannien.aspx - om Storbritannien
• http://www.ui.se/butik/lander-i-fickformat/ länder i fickformat
• www.ne.se - Nationalencyklopedin
• www.google.se - Användbar sökmotor
• www.dn.se - Dagens nyheter
• http://www.dnskola.se/ - Dagens nyheters
skolsajt
• www.wikipedia.se – Bra nätencyklopedi
• http://www.cinebox.se/

13. Många svenskar älskar att turista i

London. Vad skulle du vilja besöka om
du var på väg dit? Gör en fiktiv planering för din ”weekend i London”!
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En titt på Storbritannien
En titt på Storbritannien –
studiehandledning (engelska)
Om Storbritannien
Storbritannien är en konstitutionell monarki
belägen på de Brittiska öarna i västra Europa.
Landets fullständiga namn är Förenade
kungariket Storbritannien och Nordirland. Med
sina nära 62 miljoner invånare är landet den
tredje folkrikaste medlemmen i Europeiska
unionen, efter Tyskland och Frankrike.
Staten består av fyra riksdelar med delvis
separatapolitiska och juridiska system:
England, Skottland och Wales belägna på ön
Storbritannien samt Nordirland beläget på ön
Irland.
Kungariket Storbritannien grundades genom
unionsfördraget år 1707 mellan England och
Skottland (Wales var en del av kungariket
England). År 1801 skapades Förenade
kungariket Storbritannien och Irland då
Irland införlivades. Förenade kungariket
Storbritannien och Nordirland har haft sitt
nuvarande officiella namn sedan 1927, som
ett resultat av att Irland delades politiskt 1922
och den södra delen fick utökat självstyre och
från 1949 full självständighet.
Snabbfakta om Storbritannien
Officiellt namn: United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland/Förenade
kungariket
Yta: 244 110 kvadratkilometer
Antal invånare: 61 900 000
Huvudstad med antal invånare: London, 7 600
000 (2008)
Statsskick: monarki, enhetsstat
Statschef: Drottning Elizabeth II
Regeringschef: Premiärminister David
Cameron
BNP per invånare: 36 298 (mätt i amerikanska
dollar)

Övningar efter visning
Divide the group in pairs. In each pair,
recapitulate the plot of the movie to each
other. In English, please.
“Time to visit London!” Imagine that you are
about to make a weekend trip to London. Tell
your friend what you intend to do when you
get there. In English, please.
Diskussionsfrågor
Answer in English, please
1. Why is Great Britain occasionally referred to as the United Kingdom?

2. How many capitals are there in Great
Britain?

3. What is so special with Dover and Calais?

4. What is a large part of the Scottish
Lowlands used for?

5. Mention a few species of animals living
there.

6. Give the name of a long British river.
7. What is the London Eye?

8. Mention a few of London’s other landmarks.

9. Give an overview of how Great Britain
is ruled.

10. What is the approximate population of
Greater London?

11. Give a few examples of traits that are

said to characterize the Londoners. Do
you have any suggestions what the
origins of these traits are?

12. A lot of Swedes love being tourists in
London. What would you like to visit
there? Plan an imaginary weekend
visit to the city.
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