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Filmens innehåll
I det här avsnittet undersöker teamet naturfenomenet 
översvämningar. Mike lär sig om hur man räddar folk 
från översvämningar, Clare träffar överlevare från Stor-
britanniens värsta översvämning och Leo testar själv 
hur det är att försöka stå emot forsande vatten.

Serien Jordens krafter består av fyra delar:

Tsunamier

Jordbävningar

Vulkaner

Översvämningar

Undervisningen i  Geografi (högstadiet) ska behandla 
följande innehåll enligt läroplan:
• Jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka 

sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till 

exempel översvämningar, torka och jordbävningar, 
och vilka konsekvenser det får för natur- och kultur-
landskapet. 

• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur 
individer, grupper och samhällen kan förebygga 
risker.

Filmfakta
Ämne: Geografi
Ålder: Från 12 år (H)
Speltid: 28 minuter
Engelskt  tal med svensk text
Produktion: BBC, Storbritannien

Inlärningsmål:
- Att lära sig om olika naturgivna risker och hot 

samt vilka konsekvenser de får.

Jordens krafter

Översvämningar
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Diskussionsfrågor
Det är viktigt att läraren/ledaren förbereder övningar-
na kring filmen och funderar igenom hur diskussioner 
och svar ska hanteras. Dela gärna upp gruppen i min-
dre grupper och låt deltagarna först skriva ned sina 
svar. Anpassa gärna materialet och fördela eventuellt 
frågorna bland grupperna. 

Under/efter filmen

• Hur skapas översvämningar och vilka olika sorters 
översvämningar finns det?

• Vad är viktigt att tänka på om man hamnar mitt i en 
flod av strömmande vatten?

• Hur bildades blixtöversvämning i Boscastle 2004?

• Vad berättar Julie Moffat om hur det var att uppleva 
blixtöversvämningen i Boscastle 2004?

• Hur skulle du känna om ditt hem drabbades av en
stor översvämning?

• Varför ska man inte stanna i bilen om en över-
svämning slår till?

• Hur verkar det kännas att bli fast i en bil mitt i en 
översvämning?

• Vad är en svävare och hur fungerar en sådan?

• Varför är svävare bra att ha vid översvämningar?

• Varför är Holland benäget att drabbas av över-
svämningar?

• Hur försöker man förhindra översvämningar 
i Rotterdam?

• Vad händer när en stad drabbas av för mycket 
vatten?

• Hur kan man göra för att säkra sitt hem mot en 
översvämning?

Efter filmen

• Vad lärde du dig för nytt av att titta på filmen?

• Vad tycker du var viktigast med filmen?

Jordens krafter

Översvämningar
Uppgifter
• Skriv en lista på alla varningstecken för att en över-
svämning är på väg. Skriv också en lista över alla tips 
för att klara dig så bra som möjligt under en över-
svämning. 
Dela upp eleverna i mindre gupper där varje grupp gör 
en affisch där ett varningstecken eller ett överlevnads-
tips förklaras. Sätt upp alla affischer i klassrummet.

• Dela upp klassen i olika grupper. Grupperna väljer ett 
ämne kring filmen att arbeta kring. Till exempel:
- Hur översvämningar bildas.
- Vilka stora översvämningar har skett i Sverige?
- Var på jorden drabbas man oftast av översvämningar 

och varför?
Leta information på internet, i tidningar och på 
bibliotek. Presentera arbetet för gruppen på stora 
ritblock, som webbsida, film eller som en serietidning.  
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