
 

 
Sveriges landskap 

Ämne: Geografi, historia, samhälle. 

Lgr11 “Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt 
medvetande. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga 
namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- 
och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.” 
 
Filmerna beskriver landskapen, levandegöra landskapets historia och berättar om dagens 

utveckling och möjligheter i de olika landskapen. 

Filmerna är indelade i kapitel och används med fördel tillsammans med övriga filmerna i 

landskapsserien UPPTÄCK SVERIGE. Detta för att kunna jämföra och dra slutsatser utifrån 

fakta om Sverige. Använd lärarhandledningen som finns som utskrivbar PDF till varje 

landskapsfilm. 

 

Kartan 

Här nedan finns en karta med Sveriges alla 25 landskap utmärkta och med direktlänk till 

filmerna. Klicka på önskat landskap och du kommer till vald film på AV-centralen. 

 

Sveriges geografi en översikt, korta utbildningsklipp 

Del 1, 4 min. I detta kunskapsklipp får vi veta lite om Sveriges läge och grannländer, 

landindelningen, klimat och natur.  

Del 2, 5 min. I detta kunskapsklipp får vi veta lite mer om Sveriges bergskedjor och fjäll. 

Dessutom om hur istiden har påverkat naturen. Klippet tar också upp kusten, vattendrag, hav 

och sjöar och avslutar med att berätta vilka vilda djur som lever i Sverige. 

 

Se även filmerna om Svealand och Norrland  

Upptäck Sverige Svealand  

Svealand är ett spännande område som består av sex landskap och ligger i mellersta 

Sverige. Här finns Sveriges huvudstad och nästan fyra miljoner människor, på en yta stor 

som Österrike. Området har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan på 

vikingatiden växte stora viktiga handelsplatser fram och det var även i Svealand som Gustav 

Vasa kröntes till kung. Gruvindustrin kom att bli viktig och här fanns förr många gruvor. 

Utvinningen av silver i Sala silvergruva kom att finansiera många krig i Europa under 
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stormaktstiden. Idag är de flesta gruvor nedlagda men några finns kvar och här utvinner man 

både guld, koppar och zink. I Svealand finns också stora jordbruksbygder, fjäll och djupa 

skogar med vilda djur som björn, varg och älg. Här finns även sjöar som Mälaren och 

Hjälmaren med flera stora hamnar. Längs kusten mot Östersjön finns en av världens största 

skärgårdar med 20.000 öar, holmar och skär. 

 

Upptäck Sverige Norrland  

Norrland är ett stort område i norra Sverige och består av 9 landskap. Men här bor endast en 

miljon människor. Vissa delar av landsbygden håller dessutom på att avbefolkas eftersom 

många ungdomar väljer att flytta till städerna där utbildningar och jobben finns. Norrland 

präglas av naturen och närheten till den. Tystnaden och lugnet gör sig påminda. Här finns 

djupa skogar och slingrande älvar - runtomkring finns sällsynta djur och växter i det som 

brukar kallas Europas sista vildmark. De stora fjällområdena lockar turister både sommar 

som vinter. Man kommer för att fiska, vandra och cykla eller för att åka skidor till exempel. 

Vintrarna är ofta kalla och långa. Norr om polcirkeln når solen inte ovan horisonten och det är 

mörkt dygnet runt. På sommaren är det tvärtom, då är det midnattssol och ljust hela natten.I 

Norrland finns stora naturtillgångar. Skogen, malmen och vattenkraften har alltid varit viktiga 

inkomstkällor för människorna här och har bidragit till Sveriges välfärd och hur vi har det 

idag. 

 

Upptäck Sverige Götaland  

Götaland är en av Sveriges tre landsdelar. Här finns nästan hälften av Sveriges kommuner, 

140 stycken, och här bor nästan hälften av Sveriges invånare, nära fem miljoner människor. 

Här ligger Sveriges andra och tredje största städer, Göteborg och Malmö. UPPTÄCK 

SVERIGE - GÖTALAND är en översiktsfilm och berättar i korthet om Götalands platser, 

historia, levnadsvillkor, natur och näringar. Vi gör korta besök på olika platser i Götaland, 

som Göteborg och Malmö, våra största sjöar Vänern och Vättern och Götalands slätter. 

Götalands historia är lång. Den började redan när människorna kom till området för mer än 

10 000 år sedan. Sedan dess har mycket hänt. Götaland har vuxit och gränserna ändrats. 

Levnadsvillkorna för människorna som bor här är goda, med gott om arbetstillfällen, bra 

tätorter och fin natur med bördig jord och mycket fiskevatten. Naturen och näringarna i 

Götaland har nära kopplingar till varandra. Här finns intressanta djur både i sjöar, hav och på 

land. Klimatet är tempererat med svala somrar och milda vintrar. Trots det går det att ha 

internationella skidtävlingar här på vissa platser. Filmen är byggd på det centrala innehållet i 

lgr11. Den är indelad tydligt i kapitel och är tänkt att användas tillsammans med de andra  

filmerna i serien - Upptäck Sverige. Detta för att eleven enkelt ska kunna jämföra landskapen 

och föra resonemang om Sverige. 

 

Lyssna till Hamnskiftarens resa från UR, strömmande ljud. Från 10 år, 14 min/avsnitt. 

En äventyrsserie som beskriver Sverige och de 25 landskapen. Serien har utgångspunkt i 

geografi men är även användbar i ämnen som historia, svenska och naturkunskap. Bland 

annat behandlas geografiska begrepp, de fyra väderstrecken och hur man läser kartor. 

Pojken Jim är en så kallad hamnskiftare - en människa som kan förvandla sig till olika djur. 

Hans syster har en allvarlig sjukdom och därför ger han sig ut genom landet i jakt på ett 

botemedel. Ett äventyr fullt av magi, gåtor och övernaturliga väsen. 

 

 

Kartans olika färgindelningar visar vilka landskap som ligger i respektive län. 

Kartan är klickbar. Klicka på det landskap som önskas och se filmen. 

Beige visar landskap i Norrland 

Gula visar landskap i Svealand 

Blå visar landskap i Götaland. 
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