
STUDIEHANDLEDNING

www.solfilmmedia.se • info@solfilm.se • 0414 - 170 70

1

© Parthenon, Storbritannien
Svensk distribution: © Solfilm Media AB, MMX   
Filmnr: Sol7201

Filmens innehåll
Detta är en  storslagen film om Östersjön. Vi utfors-
kar regionen kring Östersjön, i vattnet, på land och i 
luften.  Varje sommar flockas tusentals turister på dess 
stränder, men inte många känner till det överflöd av 
vilda djur som gömmer sig i detta speciella ekosystem. 
Denna fördjupade dokumentär med bilder ifrån alla 
delar av Östersjön förklarar hur detta unika ekosystem 
uppstod efter istiden och hur de olika livsmiljöerna 
utvecklats.  

Filmfakta
Ämne: Biologi, Zoologi, Geografi

Ålder: Från 10 år (M, H, Gy)

Speltid: 16 minuter

Svenskt tal

Produktion: Parthenon, Storbritannien

Syfte/strävansmål
- Att lära sig om Östersjöns ekosystem, övergripande 

historia och geografi

Liknande titlar från Solfilm Media
- Nordsjön - djurliv och historia (Art.nr Sol707) 

Läs mer på www.solfilmmedia.se

Östersjön
- djurliv och historia

© Rättigheterna till studiematerialet ägs av 
Solfilm Media AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet i 
samband med visning av programmet.
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Diskussionsfrågor
Innan ni startar en diskussion kring filmen i grupp-
en är det viktigt att läraren/ledaren funderar 
igenom hur man ska hantera diskussionen och 
svaren. Dela gärna upp gruppen i mindre grupper 
och låt deltagarna först skriva ned sina svar. 

Innan filmen

• Vad vet du om Östersjön?

Efter filmen

• Berätta om hur Östersjön bildades.

• Nämn några länder som ligger intill Östersjön.

• Hur ser Östersjön ut utanför Danmark och 
Tyskland?

• Hur ser Polens och Litauens kust ut?

• Vad är en piggvar?

• Berätta om storken.

• Hur ser Gotlands geografi ut?

• Vad är en rauk? Hur har de bildats?

• Berätta vilka arter du kan hitta i havet utanför 
Gotland.

• Vad är Bottenviken?

• Ge exempel på djur som lever i bottenviken.

• Vad innebär det att Östersjön är bräckt?

• Hur kommer det sig att så mycket sötvatten komer 
ut i norra Östersjön?

• Hur förändras norra Östersjön på vintern?

• Vad har du lärt dig av att titta på filmen?

Vill du veta mer?

http://lankskafferiet.skolverket.se 
– Skolverkets sajt med länkar till webbplatser som du kan 
använda i skolarbetet

www.forskning.se/infact/ostersjonstartsida
- En utmärkt sida om Östersjön, för skolelever

www.aterupplivaostersjon.se
-Nätverk om att sprida kunskap om hur Östersjön mår

Östersjön
-djurliv och historia

Uppgifter
• Gruppuppgift: Gör ett grupparbete om Öster-
sjön. Fundera ut en frågeställning att basera arbe-
tet på , t.ex. ”vilka slags djur finns runt Östersjön?”, 
”Hur har Östersjön påverkat Sveriges historia?” eller 
”Hur är det med föroreningar i Östersjön?”.
Ta reda på fakta och presentera arbetet för grupp-
en på stora ritblock, som webbsida, bok, film eller 
som en serietidning.

• Gör ett arbete om ett djur du hittar i eller omkring 
Östersjön, t.ex. gråsälen, storken eller älgen.
Välj ett djur du tycker verkar spännande. Gör en 
liten tidning om djuret. Leta fakta på internet, i 
biblioteket eller i tidningar. Gör små faktarutor, rita 
eller skriv ut/klipp ut bilder som du klistrar fast i din 
tidning.  

STUDIEHANDLEDNING

www.solfilmmedia.se • info@solfilm.se • 0414 - 170 70


