
I Kompassresan får eleverna läsa om Adam och 
hans pappa som gör en lång resa genom Sve-
rige. De två första kapitlen utgör en inledning 
till berättelsen. Därpå följer ett kapitel för varje 
landskap. Varje kapitel består av en skönlitterär 
del, där eleverna får följa Adam på spännande 
äventyr, och ett faktauppslag om det aktuella 
landskapet.

När eleverna arbetar med Kompassresan får 
de både en spännande läsupplevelse och kunska-
per i geografi. Läromedlet är därför ett värdefullt 
komplement till geografiundervisningen om Sve-
rige.

Kompassresan kan läsas av eleverna själva, 
men de kan även lyssna när någon läser högt. 
Boken finns som ljudbok eller Daisybok inläst  
av Inläsningstjänst.

När eleverna arbetar med uppgifterna i 
Arbetsboken behöver varje elev ett exemplar  
av Kompassresan.

Vårt förslag till arbetsgång är att klassen efter 
läsningen av ett kapitel stannar upp och gemen-
samt samtalar och reflekterar kring berättelsen. 
Därefter arbetar eleverna vidare i Arbetsboken.

Det finns även kartor och förslag till bildupp-
gifter om ni vill arbeta vidare med landskapen.

I Arbetsboken finns ett avsnitt för varje land-
skap. Genom att gå tillbaka till texten kan elev-
erna lösa de olika uppgifterna.

Efter varje kapitel uppmanas 
eleverna att skapa en egen  
minnesbild som hjälper dem 
att komma ihåg vad som hände i 
kapitlet. Tipsa eleverna om att de kan 
få idéer till bilder om de tittar på illustrationerna 
i kapitlet eller på bokpärmens insidor. Minnes-
bilderna ritas in på Sverigekartan på sidan 86. 

Där kommer så småningom alla landskap att vara 
fyllda med bilder som kan hjälpa eleverna att 
minnas handlingen i boken.

Uppgifterna i Arbetsboken är konstruerade så 
att eleverna antingen kan samarbeta eller arbeta 
individuellt. Många uppgifter stimulerar eleverna 
att använda sin inlevelse och fantasi.

Arbeta gärna tillsammans med Arbetsbokens 
första kapitel för att introducera arbetsgången för 
eleverna.

I Arbetsboken förekommer olika typer av  
uppgifter:

•	 Läsförståelseuppgifter
 – Frågor där svaret finns att hämta i texten,  

 till exempel hitta fakta eller urskilja detaljer.
 – Frågor där svaret finns mellan raderna.  

 Elev erna behöver dra egna slutsatser utifrån  
 texten och fundera kring orsakssamman- 
 hang.

 – Frågor där eleverna måste tänka vidare  
 själva för att komma fram till ett svar.

•	 Skrivuppgifter
 Kortare skrivuppgifter där eleverna tränar 

på att skriva olika typer av texter, såsom 
bildtexter, berättelser och faktatexter.

•	 Ordkunskap
•	 Kartuppgifter
•	 Korsord	och	andra	språkkluringar
•	 Extrauppgifter
 På de två sista sidorna i boken finns 

rubrikförslag som kan användas till skrivande 
av olika typer av texter: berättelser, dikter, 
tidningsartiklar, pjäser och faktatexter. De här 
uppgifterna kan eleverna skriva i en separat 
skrivbok.

?

Minihandledning 
till Kompassresan och Arbetsboken
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Bilduppgifter 
Idéer till bilduppgifter.

Världen	stannar
En husbil i genomskärning
Kompassros

Morfars	hemlighet
Släktträd

Södermanland
Nycklar
Serie som berättar om Nyköpings gästabud
Rita saker uppifrån, t.ex. en cykel, en katt, en 
människa.

Närke
Näckrosdamm
Vattentorn

Västergötland
Rita en ko från sidan, en uppifrån, en framifrån, 
en bakifrån och en underifrån.
Gånggrift
Filmstrip (se sidan 59)

Dalsland
Oden med Hugin och Munin på var sin axel
Spännande bokomslag

Bohuslän
Svenska fiskar
Sjöbodar som sätts samman till fiskeläge

Göteborg
Vattnets väg
Färgglada fiskar som sätts ihop till ett akvarium

Halland
Serie som berättar om Bockstensmannens öde
Idolaffisch

Skåne
Äppeltavla
Broar
Turning Torso och Öresundsbron är två spän-
nande byggnadsverk. Låt eleverna vara arkitekter 
och rita egna byggnadsverk.

Blekinge
Fyr som blinkar i natten
U-båt
Fiskeflugor och drag

Småland
Skapa en ny svensk sedel. Vem ska finnas på 
sedeln? Hur mycket ska sedeln vara värd?
Designa en möbel till Ikea.

Öland
Låt eleverna försöka att rita av bilden på 
sidan 143. Använd gärna en mjuk blyertspenna 
och en stompf. Tips: Kisa för att se nyanserna 
bättre.
Vindkraftverk
Järnåldersby

Östergötland
Låt eleverna först studera bilder på vargar och 
sedan rita en varg.
Väderkarta med symboler
Flygplan

Värmland
Skapa en typiskt svensk smörgås. Rita pålägg på 
en stor rund knäckemacka.
Påfåglar
Spöken och gengångare

Dalarna
Gruvfrun

Härjedalen
Måla en vacker solnedgång med svarta siluetter 
av träd eller hus (se sidan 182).
Fjäll – måla bara med blått, svart och vitt

Jämtland
Storsjöodjuret

Lappland
Isskulpturer
Rymdraketer
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Norrbotten
Glödande järn – måla med rött, gult och vitt
Samiska flaggan
Designa en kolt. Använd färgerna i den samiska 
flaggan.

Ångermanland
Dansande häxor

Medelpad
Låt eleverna knöla ihop ett papper och rita av det 
med blyertspenna.

Hälsingland
Serie som berättar om Hårgasägnen

Gästrikland
Julbock

Västmanland
Fladdermöss
Silverskatt

Uppland
Skelett
Flygplats med flygledartorn och plan som landar 
och lyfter

Stockholm
Tivoli
Symboler för Stockholm, t.ex. Stadshuset, Glo-
ben, Kaknästornet, Katarinahissen

Gotland
Valdemar plundrar Visby
Narrar
Medeltidskläder
En gammal historia
Spännande saker i Frans lägenhet

Byggnader
I boken nämns många spännande byggnadsverk, 
t.ex. Turning Torso, Ishotellet, Öresundsbron, 
Akkats kraftverksdamm, masugnen på SSAB i 
Luleå, Globen och Svampen. Låt eleverna kon-
struera egna byggnader i papper eller rita dem.

Pappas	vinnarfotografi
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Landskap
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Större tätorter
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Sjöar och 
vattendrag
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Norden


