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Vad vet du 
om Indien?

Vill ni fördjupa er om barn i Indien? Lär er några intressanta fakta om landet.

Visste du att...
... Indien är sju gånger så stort som Sverige. Där talas ca 300 olika språk och av dem är 22 

statsspråk, hindi är störst. Räknas alla mindre språk och dialekter är antalet upp emot 
1600! 

... På en plats i Indien kan det regna mer än 9 meter på en månad. 

... Det finns slalombackar i Indien. 

... i Mumbai ligger Bollywood som är den indiska motsvarigheten till Hollywood i USA. Där 
produceras fler filmer än i Västvärlden och filmerna liknar musikaler med mycket musik 
och dans. Filmmusiken hörs var du än befinner dig, på bussar, i affärer, restauranger, torg 
och på TV.  

... Det finns 182 miljoner kor och enligt hinduismen betraktas de som heliga. 

... Det vanligaste fordonet på landsbygden är oxkärra. 

... Här finns det människor som bor i hus med  mer än 500 rum, medan andra bor direkt på 
gatan. 

... På landet bor man i jordhus. Jordgolv går inte att skura med vatten. Istället bestryker 
man dem med färsk kogödsel som blandas med vatten till en tjockflytande massa. Ko-
gödsel anses inte smutsigt eftersom kon anses helig. 

... Den indiska elefanten har mindre öron och är ljusare till färgen än den afrikanska. Den har 
mildare humör och går att tämja. Därför används den som tempelelefant i festprocessio-
ner. Den används också i skogsarbete. 

... Tigern är det största kattdjuret i Indien, men visste du att Indien även har lejon? Båda 
dessa kattdjur är utrotningshotade.  

... I Sverige levde vi för 1500 år sedan i järnåldern. Vid den tiden gjorde indierna en ny revo-
lutionerande matematisk upptäckt: de uppfann nollan. Nollan var en helt ny symbol som 
i sin tur skapade det tiosiffriga räknesystemet. Nollan och decimalsystemet öppnade dör-
rarna till kvadrat och kubikrötter, pi och ekvationer med okända storheter. Den moderna 
matematiken vilar på den indiska nollan. Även formgivningen av våra siffror kommer från 
Indien. På sin väg västerut införlivades de med arabiska kulturer och kallas därför vanli-
gen arabiska siffror. De ursprungliga siffrornas former har en genial egenskap de innehål-
ler samma antal vinklar som sitt siffervärde. 

... Många svenska ord har indiskt ursprung t ex. tank, peppar, punsch, panda, tjej, mango, 
ingefära, djungel, bungalow, shampoo, smaragd och socker.

Källa: landguiden.se, www.indien.nu


