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SVENSKA STÄDER: STOCKHOLM 
EDU991131 

VAD BETYDER ORDEN? 

• Riksdag

• Regering

• Myndighet

• Pendla

• Turist

• Kryssningsfartyg

• Regalskepp

• Avrätta

• Statistik

• Region

VAD HAR DU LÄRT DIG? 
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet. 

http://www.eduklips.se/
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FRÅGA 
Stockholm brukar kallas för "Nordens Venedig". Varför då, tror du? Känner du till något annat 

smeknamn på Stockholm? 

 

 

 

UNDERSÖK 
1. Gamla stan är Stockholms äldsta stadsdel där det finns vissa hus som är från medeltiden. Hur 

ser husen ut i ert eget område? Hur gamla tror du att de är? Vilka människor kan ha bott där 

tidigare? Fotografera eller rita upp ett hus, och presentera det för de andra i klassen. Berätta lite 

kort om vilka du tror kan ha bott där. 

 

2. De flesta i Stockholm bor i lägenhet, men det kan variera om man bor på landet eller i stan. 

Hur ser det ut i er klass? Skriv upp några rubriker som stöd på tavlan (till exempel "Bor i 

lägenhet", "Bor i hus" och gör en undersökning i klassen där alla får säga hur de bor. 

 

 

  

http://www.eduklips.se/
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QUIZ 

a) Hur många öar är Stockholm byggd på?

o Fjorton

o Sexton

o Tre

o Hundra

b) Vad ägde rum på stortorget i gamla stan år 1520?

o Ingenting speciellt

o Stockholms första korvgubbe startade upp då

o Stockholms blodbad

o En meteorit slog ner

c) Hur många människor bor det på ett ungefär i Stockholms län?

o En miljon

o Tio miljoner

o Fyra miljoner

o Två miljoner

LÄRARTIPS!   

Vi har 20201211 skapat en delad Kahoot! som du gärna får använda så länge länken 

fungerar: 

Https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-svenska-stader-stockholm/7e4c4527-

4044-4ab7-90f0-d0f3491aca62 

http://www.eduklips.se/
https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-svenska-stader-stockholm/7e4c4527-4044-4ab7-90f0-d0f3491aca62
https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-svenska-stader-stockholm/7e4c4527-4044-4ab7-90f0-d0f3491aca62



