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Bakgrund
Att göra en världsomsegling innebär att man med fartyg tar sig 
runt jorden. Människor har seglat runt världen sedan 1500-talet. 
Det finns olika sätt att definiera vad som är en världsomsegling. 
Normalt krävs att man korsar alla meridianer minst en gång plus 
att man passerar ekvatorn. Den första person som bevisligen 
korsat alla världens meridianer var Ferdinand Magellan. Kapten 
James Cook fullföljde två världsomseglingar och dog under en 
tredje.
 De stora upptäckarnas bedrifter, som exempelvis Christoffer 
Columbus seglats till den amerikanska kontinenten, har betytt 
mycket för våra kunskaper om hur världen ser ut. Det var tack 
vare dem som tidigare kartor kunnat ritas om och nya kartor tas 
fram.
 Utmaningen i att segla på okända hav har också lett till 
utvecklingen av olika navigeringsmetoder - från medeltidens 
sextant till dagens GPS. För sjöfarare är det livsviktigt att kunna 
avgöra sin exakta position på jordklotet. Positionen anges av 
skärningspunkten mellan två linjer: longituden som anges i 
förhållande till en given nollmeridian, och latituden som anger 
avståndet från ekvatorn.
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De stora upptäckarnas kartor

Fakta
Produktionsland: Frankrike
Längd: 45 min  
Från: 13 år  
Ämne: Historia
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Vespucci, Columbus, Vasco da Gama, Magellan, Bougainville, 
Cook och många andra är pionjärerna i den här sanna 
berättelsen. Det är deras historia som vi ska återuppleva,  
400 års äventyr på de stora haven för att kartlägga jordens 
dolda sida. 

Hur vågar man ge sig ut på havet när man tror på demoner 
och skuggriken under havets yta? Hur törs man segla så 
långt med en karta som härrör från antiken? Dessa pionjärer 
gör en lång resa för att ta kål på myter och måla upp en 
korrekt bild av världen.
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Aktiviteter före visning

Slå upp en modern kartbok och titta på hur världen 
ser ut. Notera speciellt länderna England, Portugal 
och Spanien. Lägg märke till vilka hav som omger 
dem och hur långt det är till angränsande länder/
världsdelar.
Slå upp begreppet ”karta” i en ordbok. Läs vad som 
står.

Frågor efter visning

1. Vem gjorde den första världsomseglingen?
2. Vem var Klaudios Ptolemaios?
3. Vad drev de upptäcktsresanden att ge sig ut 

på så farofyllda resor, tror du?
4. Varför döptes Columbus upptäckt till 

”Amerika”?
5. Kan du ge minst tre exempel på vad 

upptäcktsresorna lett till?

Aktiviteter efter visning

Googla runt efter gamla världskartor och försök finna 
exempel från antiken, 1500-talet, 1700-talet och 
nutid. Studera dem - på vilka sätt skiljer sig kartorna 
åt?

Välj ut en av de upptäcktsresandens som nämns 
i filmen och ta reda på mer! Vem var han? I vilken 
tid levde han? Vad gjorde han? Låtsas att du är 
vederbörande. Skriv ett brev ”hem”, där du berättar 
om din resa och livet till havs. Eller kan du låtsas att 
du är skeppsgossen Antoine (vi får låtsas att du kan 
skriva) där du beskriver ditt liv ombord.

Tag fram en världskarta och skriv ut den i A3-format. 
Uppgiften är nu att rita ut Christoffer Columbus, 
Ferdinand Magellans och James Cooks seglatser. 
Bonus är att även rita ut Galaup de La Pérouses 
resa. Välj en färg/person när du ritar och skriv ut 
vilka årtal de var borta. 

Internetkällor

http://www.runtjorden.com/ - även i modern tid 
görs världsomseglingar. Här kan du följa svenska 
studenters resa runt jorden.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Navigation - om 
navigation
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsomsegling 
� om världsomseglingar
http://www.ungafakta.se/segelsjofart/upptackter/
columbus/ - om Christoffer Columbus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Magellan - om 
Ferdinand Magellan
http://www.mimersbrunn.se/James_Cook_5290.htm 
- om James Cook
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_
de_La_P%C3%A9rouse - om Galaup de La Pérouse
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://www.dnskola.se/ - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se � Bra nätencyklopedi
www.filmo.se 
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