
      SVERIGE- MITT LAND 



    
  SVERIGE ÄR DET TREDJE 
STÖRSTA   LANDET INOM EU 

Sverige är 449 964 km² (stort)! 
 
 
Mer än hälften av Sveriges yta  består  av skog! 
• 11% består av berg 
• 9% av landets yta, består av sjöar och åar! 
• Det mesta av  ytan består av natur. 
• Majoritetsspråket är svenska, men nästan  
alla kan prata engelska! 
• Andra minoritetsspråk  är: samiska, finska, 
romani .  
 



  ALLA VI SOM BOR I SVERIGE 
SVERIGE HAR  9 540 065   MILJONER INVÅNARE! (Antal 
personer)  
(30 september 2012 ) 
•Nu förtiden, är ca 200 olika nationaliteter svenska medborgare. 
Ca 15%  av alla invånare, är födda eller har föräldrar som är 
födda i ett annat land än Sverige. 
 



 STOCKHOLM ÄR SVERIGES   
                 HUVUDSTAD 



             DET FINNS ETT BRA    TUNNELBANESYSTEM I  
STOCKHOLM    

Stockholms tunnelbana är i banlängd det 25:e 
längsta systemet i världen. Den första tunneln, under  
Södermalm, togs i trafik med spårvagnar den 30 
september 1933 och  tyngre tunneltåg 1 oktober 
1950. Den senaste utbyggnaden skedde 1994. 



STOCKHOLM GRUNDADES PÅ 1200- TALET. SÅ HÄR SÅG DET 
UT: (BILDEN ÄR FRÅN 1500- TALET). 

Stockholm i mitten av 
1500-talet 



      PÅ ANDRA PLATS KOMMER  
               GÖTEBORG 

 
 
 
 

Göteborg är Sveriges näst största stad och den 
expanderar hela tiden. Här bor 520 358 personer. 
Göteborg ligger på västkusten och är en hamnstad. 



SVERIGE ÄR ETT AVLÅNGT LAND 
Eftersom det är så avlångt, är det stora temperaturskillnader ! Det är kallt. 
Riktigt kallt på vintern i norra Sverige (och sommaren är kort). Södra 
Sverige har milda vintrar och långa somrar. 



 I NORRA SVERIGE 
    finns norrsken. 



 
     Sveriges största sjöar 



FISKAR I SVENSKA SJÖAR 





                DJURLIVET 
 En typisk svensk symbol  är älgen. 

Älgen är vårt största 
hjortdjur och det största 
landlevande däggdjuret i 
Europa. 
 



Andra djur i Sverige 

Den största björnen som skjutits i Sverige vägde 338 kg. 



Lodjuret är Europas största vilda kattdjur. 



              Vildsvin med ungar 



FÅGLAR I SVERIGE 









 VEM BESTÄMMER I SVERIGE 

Riksdagen har mest makt i Sverige. 

Vill du veta mer om Sverige kopiera den här länken och klistra i din 
webbläsare. 
  
http://allavaljare.se/wp/ 



SVERIGE ÄR EN MONARKI 
Monarki är ett statsskick där statsöverhuvudet är monark (kung, 
drottning, kejsare eller motsvarande). Vi tillämpar detta statskick i 
Sverige, motsatsen heter republik. 

Blivande drottning, Estelle 



 
Du gamla, Du fria, 
 
 
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord 
Du tysta, Du glädjerika sköna! 
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord, 
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna, 
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. 
Du tronar på minnen från fornstora dar, 
då ärat Ditt namn flög över jorden. 
Jag vet att Du är och Du blir vad du var. 
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden, 
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden 
 
 
 


