
Landsstudie 

Syfte 

Att redogöra för historiska /geografiska orsaker till ett lands aktuella situation. När du kommit 
så långt är det dags att skåda in i framtiden. Hur är situationen för ert land om 10 år? 

Uppgift 

1. Välj ett land. 
2.  Gör en snabborientering 

a) Ta reda på grundfakta om ert land. Geografi, karta, position, grannländer, 
klimat, befolkning och språk, kultur, huvudstad, folkmängd, naturtillgångar och 
energi, ekonomi, BNP, BNP per capita, HDI, GDI, politiskt system, statsskick, 
statschef, regeringschef, presidentstyre eller parlamentarism, viktiga partier, 
partisystem, religion, medellivslängd och andra demografiska uppgifter etc. 
b) Gör en tidslinje över viktiga händelser i ert land historia. 
 
Tips på källor: Nationalencyklopedin, Landsguiden, CIA world factbook, www.undp.se, 

www.politicalresources. 
 

 3. Gör en analys av ditt studieobjekt. 
a) Hur är dagsläget i ditt land, inrikes och förhållande till omvärlden? Hur ser 

den ekonomiska situationen ut? Finns det regionala skillnader inom landet? 
Är landet stabilt, eller finns det inre splittringar? Finns det miljöproblem i 
landet?  
Exempelvis; Hur är dagsläget i Somalia?etc. 

b) Ange historiska/geografiska/politiska orsaker till situationen i ert land?  
Exempelvis; Ange historiska/geografiska/politiska orsaker till situationen i 

Somalia? 

c) Hur ser framtiden ut för ditt land? Exempelvis; Hur ser framtiden ut för 
Somalia? 

d) Dessutom vill vi att ni presenterar en författare, en film, en bok från det land 
som ni valt. Exempelvis Black Hawk Down. 

4. Lämna in analysen som ska innehålla följande; inledning med grundfakta med personlig 
touch; analysuppgifterna a-d och en sammanfattning. 

 
Tips på källor; 

För att hitta bra källor använd dig av Mölndals statsbiblioteks sök- och klassifikationssystem. 

Gå in på N = Klassifikationskoden för Geografi. 

 

Du kan också använda dig av bibliotekskatalogen för att hitta relevant litteratur om ert land. Gå 

in via vår hemsida, gå in på sök, använd er av dem sökresurser som finns där, gå specifikt på 

bibliotekets söktjänst, använd dig av avancerad sökning och sök på litteratur från 2000- och 

senare.  

Vi anser att en god landsstudie bör byggas på två huvudböcker, samt tidningsartiklar som du 

hittar på mediearkivet och presstext. Du hittar dessa källor om du går in på sök på vår hemsida. 

Var källkritiska!  Ange löpande i texten var ifrån du fått dina fakta ifrån. Du kan inte förlita dig 

på en källa!!  

Grande finale 

Ni ska muntligt redovisa ert arbete genom ett framförande på 15 minuter vecka 47. Analysen 
lämnas in den 12 november 2008 till lm.mark@analys.urkund.se. 


