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Geografi åk 4 – 6
De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. 
Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila 
bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. 
Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och           
konsekvenser av denna.

Historia åk  7 – 9
Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900
Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt             
konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några 
olika delar av världen. 
Migration inom och mellan länder.
Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier

Innan filmen

Genomgång av karta
Börja med att titta på en karta över Storbritannien och visa eleverna de olika unionsdelarna – och ön Irland.
Visa vilka vatten som gränsar till Storbritannien.
Diskutera storleken på Storbritannien – jämför med 
Sverige.

Jämför var till exempel vilken breddgrad Skottland lig-
ger på jämfört med Stockholm. Titta på var ni bor och 
följ breddgraden var ni skulle hamna i Storbritannien, 
eller var hamnar ni?

Diskutera vad eleverna tror vi har för likheter med 
britterna? Och olikheter?

Se filmen

Inledning
1. Hur stort är Storbritannien? Jämför med Sverige?
2. Vad är typiskt för det brittiska landskapet? Skog, ängar, berg?
3. Vilka är Storbritanniens unionsländer?

Natur/klimat
1. Vilka naturtyper finns i Storbritannien?
2. Vad säger eleverna från svenska skolan är den största skillnaden på naturen och årtiderna?
3. Vilken växtlighet är vanlig i landet?
4. Hur har människan förändrat kulturlandskapet?
5. Beskriv Storbritanniens klimat på sommaren och på vintern. Jämför det med Sveriges klimat.
6. Hur skiljer sig temperaturen mellan de två länderna?
5. Vilka faktorer påverkar Storbritanniens klimat?
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Platser
1.Vilka stora tätorter har Storbritannien?
2.Vilken är den största tätorten?
3.Berätta mer om London. 
4.Vilka berg och höjder finns i Storbritannien?
5.Vilka stora vattendrag rinner genom Storbritannien?
6.Berätta om någon sevärdhet i Storbritannien.

Historia
1. Nämn några historiska platser som finns i Storbritannien?
2. Nämn en historisk person som är viktig ? Varför är han / hon viktig?
3. Vilka historiska händelser i Storbritannien känner du till?
4. Vilka krig har Storbritannien kämpat i?
5. Har Sverige och Storbritannien några beröringspunkter i sin historia?
6. Vad är Hadrianus mur?
7. Hur kommer det sig att så många människor i världen pratar ”engelska”.
8. Vad är en koloni?
9. Vad är industrialisering och vilken roll hade Storbritannien i detta?

KREATIVA UPPDRAG - FILMSERIEN SVERIGE OCH EUROPA
1. Gör ett nyhetsreportage från en plats i Storbritannien. Det kan vara London eller från något av unionsländerna. 
Använd digitala bilder och texter.
2. Hur har Storbritannien förändrats de senaste hundra åren. Skriv upp olika milstolpar i landets historia – och redovi-
sa digitalt, eller med plansch eller framför klassen.
3. Gör en reklamfilm för Storbritannien. Använd ”fritt” material på nätet som underlag för en dummy.
4.Du jobbar på en turistbyrå och ska göra en turistbroschyr för att locka turister. Du får 1 A4 papper. Använd bägge 
sidorna och vik det tredelat.

www.youtube.com/medixab www.medix.nu
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