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Ord att förklara före filmvisningen
Nationalstadion / självstyre / regering / riksdag / folketinget
handelsfartyg / passagerarbåt / teaterdrama / tull / pendlar
fiskeläge / handelsplats / symbol / stormakt / köpmän
vaktavlösning / kopia / föremål / sinnesupplevelser 
utmaningar / vetenskapens värld / arkitektur / formgivning
design / näring / industri / produkt / hög kvalite´ / råvara
naturtillgångar / bank- och försäkringsverksamhet / fjord
domkyrka / frakta / eleganta / imponerande / kroer / värdshus
lågland / stora skördar / livsmedelsindustri / genomfartsled
kontinenten / berglager / krita / klippö / sandstensavlagringar
granit / urberg / energikällor / naturgas / klitter / sanddyner
naturreservat / aktiv fiskeby / fiskeauktion / industrifisk
fiskmjöl / djurfoder / ebb - flod / anlade staden / hjulångare
inlandsvatten / motståndsrörelsen / istidens glaciärer   

Att tänka på under filmvisningen
Danmark har en fattig fauna i jämförelse med Sverige. 
Vad kan det bero på? Jämför ländernas olika landskap.  

Att tala om efter filmvisningen
1.  Danmark består av  en halvö och nästan 500 öar. 

(Grönland och Färöarna hör också till Danmark,
men de är idag nästintill självständiga)
Vad heter halvön och de största öarna?

2.  Vad var det för något speciellt med Skagen som gjorde att 
många konstnärer i slutet av 1800 - talet sökte sig dit? 

3.  Varför bosatte sig vikingarna utmed fjordarna? 

4.  Varför vill danskarna få turister till Danmark? 

5.  Vad minns Du om HC Andersen?

6.  Lolland har Danmarks bördigaste jord. 
Vad produceras här?

7.  Danmark är ett högt utvecklat industriland. 
Vilka industribrancher är de största?

8.  Vad är Möns Klint?

9.  Mellan vilka städer går Öresundsbron?

10.  Bornholm har en mycket skiftande natur. 
Vilka olika naturlandskap finns på ön?

11.  Vad odlas det speciellt mycket av på Fyn? 

12.  Danskarna är mycket duktiga på att segla och vinner 
många internationella tävlingar. Vad kan orsaken vara?

13.  Vilka ligger begravda i Roskilde domkyrka? 

14.  En gammal dansk saga ligger till grund för
berättelsen om prins Hamlet. 
Vem skrev dramat och från vilket land kom författaren?     

15.  Berätta vad Du vet om Köpenhamn.

16.  I Ribe finns en påle uppsatt. Vad står det på den?

17.  Vilka lag brukar spela i Parken? 
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