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fiskekompisar  
i Bohuslän
Varför skulle Adam, pappa och Sigrid åka till Smögen? Kryssa för det som stämmer.

■ Liseberg ligger där.

■ Pappa ville fiska pigghaj.

■ Pappa ville fotografera havet.

■ De skulle simma med sälarna.

Skriv två meningar som berättar hur det såg ut när de for ut med fiskebåten.

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Skriv i pratbubblorna vad du tror att människorna på båten säger. Vad tror du att sälen tänker?

±

Förslag: De såg röda granitklippor och gröna sänkor 
där det fanns hus och träd.
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Varför kastade de ankar? Kryssa för det som stämmer.

■ Ekolodet visade att det gick höga vågor.

■ Ekolodet visade att det blåste för mycket.

■ Ekolodet visade att det fanns fisk under båten.

■ Ekolodet visade att det fanns sälar i närheten.

Rita en bild som beskriver Sigrids  
och Adams fiskelycka. Skriv en bildtext.  
Tips: Titta på bilderna i boken!

Leta efter ord på sidorna 74–75 som beskriver hur någon säger något, till exempel:  
– Hej, ropade skepparen.

Skriv fyra sådana ord. ____________________________  ___________________________

  ____________________________  ___________________________

Skriv ord som du tycker passar på de tomma raderna.

– Jag kan inte fiska, ___________________ Sigrid.

– Jag har fått en haj, ___________________ Adam.

– Jag kräks, ___________________ pappa.

– Jag har fått napp, ___________________ Sigrid.

– Vilka söta sälar, ___________________ Sigrid.

– Är det någon som har ätit haj förut? ___________________ pappa.

Gissa vad en vägpirat är.  __________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

?

Förslag:

±

En vägpirat rånar bilar längs vägarna.

sa  viskade
hojtade suckade
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Fakta Bohuslän
Vad kan man se på en hällristning? __________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________

Rita en egen hällristning.

Varför kan det vara svårt att upptäcka hällristningar?

  ______________________________________________________________________________

Vad används olja till?

  ______________________________________________________________________________

Varför måste vi hitta olika sätt att ersätta oljan?

  ______________________________________________________________________________

Varför ligger många oljeraffinaderier vid kusten, tror du?

  ______________________________________________________________________________

Vad heter de två stora öarna i Bohuslän?

  _____________________________________   _____________________________________

Hällarna är ofta övervuxna och färgen har försvunnit.

Förslag: Olja används för att göra bensin, plast och asfalt.

Oljan kommer så småningom att ta slut.

Från kusten kan oljan transporteras med fartyg.

Orust Tjörn
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två tjejer 
i göteborg

Kryssa för det som stämmer.

Varför tyckte inte Adam att det kändes så kul 
längre när han såg Zohra. 

■ Han tyckte att Sigrid var dum.

■ Han hade fått magknip av allt godis.

■ Han ville hellre vara med Zohra.

■ Han mådde illa efter karusellen.

Vad gjorde Zohra när hon fick se Adam på 
Liseberg?

■ Hon gav Adam en kram.

■ Hon ropade hej.

■ Hon vinkade lite.

■ Hon hälsade på Sigrid.

Adam och Sigrid åkte med Kaninresan in i ett sagolandskap. Hur kan ett sådant se ut? Rita!

± ±
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När Adam sagt hej då till Sigrid tyckte han att det kändes lite skönt med tystnaden. Varför?

  ______________________________________________________________________________

Vad finns på Universum? __________________________________________________________

När Adam mötte Zohra visste han först  
inte vad han skulle säga.  
Vad tror du att han ville säga egentligen?

”Jaså det här är Adam, sa Zohras mormor.  
Jag har hört talas om dig.”

Vad tror du Zohra hade berättat?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Varför var Adam orolig i slutet av kapitlet? ___________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Vad betyder orden? Dra streck till rätt förklaring.

 åkband • • avgift för att komma in

 inträde • • uteplats

 växthus • • smal

 slank • • biljett runt handleden

 siluett • • hus av glas

 terrass • • skuggbild 

Sidan 82–89?

Sigrid var en väldigt pratsam person.
svensk natur och stora akvarier

                                 Adam vill inte skiljas från 
Zohra när de just träffats igen.
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Fakta Göteborg
Sant eller falskt om Göteborg? Skriv S eller F efter meningarna.

Malmö är större är både Stockholm och Göteborg.  _____

Göteborg är Sveriges näst största stad. Bara Stockholm är större.  _____

Malmö är större än Göteborg.  _____

Fyll i rätt ord i texten.

Världens största fotbollsturnering för ungdomar spelas i ________________________.

Turneringen heter ________________________. Matcherna spelas bland annat på den stora 

fotbollsplanen ________________________. Invigningen och avslutningen hålls på 

fotbollsarenan ________________________. 

Varifrån kommer lastfartygen på bilden?  _____________________________________________

Vilka varor tror du att Sverige köper från andra länder? Ringa in dem med rött.
Vilka varor säljer Sverige till andra länder? Ringa in dem med grönt.
Ibland kan det bli två ringar runt samma ord. 

Vad gör en lots? _________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

virke

stål

papper

lastbilar

mobiltelefoner
bananer

bilar

ris

älgkött
glas

fisk

leksaker

kläder

potatis

möbler

vatten
tomater

datorer

böcker

järnmalm

S
F

F

Göteborg
Gothia cup

Heden
Ullevi

Köpenhamn/Danmark

En lots hjälper till att styra fartyget in i hamnen.
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Mord och stöld i halland
Vem tänkte pappa på när han sa att de skulle träffa en gammal hallänning?

  ______________________________________________________________________________

ordfläta

1. Platsen där de hittade mannen

2. Harvade de efter i mossen

3. Mannens hår var rött och …

4. Kallas skjortan som mannen hade på sig

5. Kallas mössan som mannen hade på sig

6. Upptäckte pojken vid tygtrasan som stack 
upp ur marken

7. Kallas tygstycket som man lägger över 
axlarna

8. I glasburk bredvid skelettet

9. Hade Bockstensmannen på fötterna

10. Kallas den som dödar en annan människa

11. Kallas de som gräver efter gamla saker  
i jorden

12. Hade mannen i stället för byxor

13. Så många år låg mannen i mossen

14. Heter staden där museet ligger

15. Årtalet då mannen hittades

B O C K S T E N S M O S
T O R V

L O C K I G T
K O L T
S T R U T H Ä T T A

B E N K N O T O R
M A N T E L
H J Ä R N A N

S K I N N S K O R
M Ö R D A R E
A R K E O L O G E R

B E N F O D R A L
S J U H U N D R A

V A R B E R G
N I T T O N H U N D R A T R E T T I O S

S

E

E

X

3.

5.

14.

1.

2.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

15.

Pappa tänkte på Bockstensmannen.
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Hur upptäckte Adam och Zohra vägpiraterna?

Vad gjorde de? Hur slutade det? Skriv och berätta.

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Varför tror du att pappa ville se ut som Per Gessle? 

  ______________________________________________________________________________

Vad gillade du mest att läsa om i det här kapitlet? Berätta varför.

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

?
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Fakta Halland
Fyll i rätt ord i texten.

Potatisen trivs i ________________________ jord.

Potatisen kommer från ________________________. 

Den enda delen av potatis man kan äta är ________________________.

________________________ är giftig.

Det är viktigt att förvara potatisen ________________________.

Ringa in de potatisrätter du gillar mest.

Sant eller falskt om kärnkraft? Skriv S eller F efter meningarna.

Avfall från kärnkraftverk kan vara farligt.  _____

I Sverige har vi kärnkraftverk, vattenkraftverk och vindkraftverk.  _____

Hälften av den svenska elen kommer från vindkraftverk.  _____

Alla svenska kärnkraftverk ligger vid insjöar.  _____

Det finns kärnkraftverk i Ringhals, Forsmark och Oskarshamn.  _____

En generator är en apparat som framställer elektrisk ström.  _____

Alla svenskar är positiva till kärnkraft.  _____

Alla svenskar är negativa till kärnkraft.  _____

stekt potatis

pommes frites

kokt potatis potatisklyftor

raggmunk

potatiskroketter

potatissoppa

potatismos chips

potatiskaka
potatisgratäng

rösti

sandig
Sydamerika

rotknölarna
Blasten

mörkt

S
S

F

S
S

F

F
F




