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LEKTIONSPLANERING
ISLAND

INNAN FILMEN

Genomgång av Islands karta
Jämför med Sverige. Storlek?
Var ligger Island? Vilket avstånd är det till Grönland? Vilket avstånd är det till Norge?
Vilka hav gränsar till Island?
Vad heter Islands huvudstad?
Var ligger städerna? Är det kuststäder, i så fall, varför tror du att människor valt att slå sig ner där?
Vilka öar tillhör Island?
Hur långt norrut ligger Island i jämförelse med andra nordiska länder?
Klimat
Vad är det för väder på Island? Är det någon skillnad på vädret var man befinner sig på ön?
Varför tror du att Island har ettmildare klimat än t.ex. Grönland?
Vad är golfströmmen?
Hur är nederbörden? Jämför med Norge och Sverige.
Hur är vintrarna på Island? Hur är somrarna på Island?
Likheter och olikheter
Diskutera med eleverna om vad de tror vi har för likheter eller olikheter med Island?
Maten?
Historia?
Språket? Slå gärna upp en isländsk tidning på nätet och se om ni förstår något av en artikel eller en rubrik. Förslag på tidning,
Morgunblaðið – länkadress http://www.mbl.is/frettir/

VISA FILMEN

Historia
1. Vem anses ha upptäckt Island?
2. Vad är historien eller ”skrönan” om hur Island fick sitt namn?
3. Vilka länder hade Island som en koloni?
4. Vad är Tingvalla?
5. När blev Island självständigt?

Natur/klimat
1. Hur stort är Island? Jämför med Sverige? Yta? Befolkning?
2. Beskriv Islands landskap med fem nyckelord
3. Varför finns det inga skogar på Island?
4. Varför finns det vulkaner och heta källor på Island?
5. Vad är en kontinentalplatta?
6. Vad är en glaciär?
7. Vad heter den stora glaciären som finns på Island?
8. Hur stor är den glaciären?
9. Vad finns det för djurliv på Island? Vilka djur har människan tagit dit? Vilka djur finns det naturligt där?
10. Hur många vulkaner finns på Island?
12. Vad är en gejser?

FAKTARUTA
Vulkaner
•

Island har sedan 800-talet haft 150 kända vulkanutbrott.

•

Man räknar med ett vulkanutbrott vart femte år i genomsnitt.

•

Hekla, Islands mest berömda vulkan, har haft 19 utbrott sedan år 1104. Ibland med
förödande verkningar för omgivningen. Hekla är fortfarande aktiv, ett utbrott ägde
rum år 1991, och senast år 2000.

•

Vulkanutbrottet i Vatnajökull år 1996 skedde under glaciären och stora ismassor
smalt.

•

Många kommer ihåg vulkanutbrottet på Eyjafjallajökull år 2010. Vulkanen orsakade
ett askmoln som medförde stora störningar i flygtrafiken över hela Europa.

Platser
1. Vad betyder Reykjavik?
2. Hur många människor bor där? Vilken stad i Sverige är ungefär lika stor?
2. Vad heter Islands andra största stad?
3. Hur många människor bor där?
4. Var ligger Västmannaöarna?
Politik
1. Vad har Island för statsskick? Republik eller monarki?
2. Vad kallas statsöverhuvudet?
3. Är Island med i EU?
4. I vilken stad finns regering och President?
5. Var ligger Stortinget – och vilken funktion har det?
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Näringsliv och hållbar energi
1. Vad är geotermisk energi
2. Vilka exportvaror är viktigast för Island?
3. Varför är aluminiumanläggningar så bra att lägga på Island?
4. Vad betyder turism för Island? Varför tror du att människor vill resa dit?
5. Island är nästan självförsörjande på energi – hur tror du att det påverkar ekonomin och näringslivet?
6 . Kan du förklara lite kort hur man använder jordvärmen för att skapa elektricitet?
Vardagsliv
1. Vilken sport är stor på Island?
2. Vad gillar islänningar för mat?
3. Vad har islänningar i sitt godis?
4. Hur tror du att det är att bo på Island?
5. Vad gör islänningar på sin fritid?
Transport och kommunikationer
1. Hur reser man inom Island?
2. Hur är vägnätet och vägarna?
3. Tror du att det kan vara en nackdel för islänningarna att de
befinner sig ganska långt från de andra nordiska länderna – och
världen? Finns det några fördelar?

KREATIVA UPPDRAG
1. Gör en artikel om vulkaner på Island. Lite historik och om risken för nya utbrott.
2. Gör en podcast om Island. Det kan vara ett resereportage
eller något annat kopplat till Island. Förbered med fakta och
frågor. Var en, eller två personer och prata om Island. Förbered
även i vilken ordning ni ska ta upp olika ämnen. Spela in med
din telefon eller dator. Redovisa i klassen.
3. Du ska åka till Island på semester en vecka. Gör upp en resplan för veckan. Vilka platser du ska besöka och vilka sevärdheter vill du se? Skriv ett veckoprogram.
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.

3.
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Karta Island

