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flygtur i Skåne
Varför hade Adam ont i magen på väg mot Malmö?

  ______________________________________________________________________________

Vem var Leila? __________________________________________________________________

Leilas pappa fick en idé. Vad tyckte han att Adams pappa skulle göra?

 

Vad kunde Adam se när han tittade ner på Malmö?  
Skriv fyra saker.

  _____________________________________  ______________________________________

  _____________________________________  ______________________________________

Berätta vad som händer här.

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Förslag:

Han skulle snart skiljas från Zohra.
Leila var Zohras kusin.

Förslag:  
Du ska förstås fotografera bron! 
Du kan fotografera den från 
luften!

tegeltak  järnvägsstationen 
Pepparholmen  Turning Torso
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 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. 

Sidan 106–113

Varför tyckte Zohra att Öresundsbron liknade en urtidsödla?  ____________________________

  ______________________________________________________________________________

Vad heter öarna vid Öresundsbron?

  ______________________________________________________________________________

Vad är det för speciellt med den ena ön?

  ______________________________________________________________________________

Fyll i rätt ord i texten.

De höga pelarna som håller upp bron 

kallas _______________________.

På pylonens topp finns en ________________________.

Där får bara ____________________________________________ vara.

Båtarna passerar under bron i _______________________________.

På Pepparholm går vägen ner i en ________________________.

Skriv två meningar om Turning Torso.

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Varför satt Adam och Zohra tysta i bilen?

  _____________________________________

  _____________________________________

  _____________________________________

  _____________________________________

 

Vad tror du Adam tänkte när han och Zohra skiljts åt?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

pyloner

terrass

tunnel

service-
personal

segelrännan

?

                                               Bron såg ut som 
en lång smal kropp med taggar på.

Saltholmen och Pepparholmen

Pepparholmen är en konstgjord ö.

pyloner
terrass

servicepersonal
segelrännan
tunnel



Arbetsboken ● 31

 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. 

Sidan 114–115

Fakta Skåne
Vad heter Skånes landskapblomma?

  _____________________________________

Skriv namnen på fyra städer i Skåne.

  _____________________________________  

  _____________________________________

  _____________________________________  

  _____________________________________

Fyll i rätt ord i texten.

Skåne har en gång hört till ________________________. På den tiden var det lättare att färdas 

på vattnet än på land. Båtarna seglade snabbt över ________________________. Skåne blev 

svenskt år ________________________.

På markanden i Kivik visas varje år ett speciellt konstverk. Hur är det gjort?

  ______________________________________________________________________________

Varför växer det så bra i Skåne? ____________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Dra streck så att meningarna blir rätt.

I Skåne … … kan man odla i sex månader.

I norra Norrland … … kan man odla i åtta månader.

I Mälardalen … … kan man odla i tre till fyra månader.

Skriv några grödor som odlas i Skåne.

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

Rita landskapsblomman.

prästkrage

Förslag: Lund 
  Helsingborg 
  Landskrona 
  Kivik

Danmark
Öresund

1658

Tavlan är gjord av äpplen.
                        Det växer bra i Skåne för att 
jorden är näringsrik och för att det är varmt.

Förslag: potatis, sockerbetor, ärtor, raps, vete
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en ledtråd i Blekinge
Hur hittade Adam och hans pappa hem till Axel? 

  ______________________________________________________________________________

Hur beskrivs Axel och hans fru?

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  _____________________________________

  _____________________________________

?

Varför hade Axel och morfar blivit vänner?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Vad hände på Gåsefjärden år 1981?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Vad betyder orden? Dra streck till rätt förklaring.

 örlogsbas • • hög militär inom flottan

 kommendörkapten • • en bas för krigsfartyg

 torpeder • • kraftfulla bomber som får energi av en kärnreaktion

 kärnvapen • • självgående undervattensvapen

Vad var det för ledtråd som Adam fick av Axel?

  ______________________________________________________________________________

Kompassen visade vägen hem till Axel.

Varken Axel eller Björn hade någon pappa. De blev 
retade båda två.

Axel var lång och smal 
och hans fru var liten 
och rund.

År 1981 fastnade en rysk u-båt på ett grund i 
Gåsefjärden.

Adam fick veta att gården där morfar varit hette Åby.
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Fakta Blekinge
Skriv tre meningar om Ekoxen. Rita en ekoxe i naturlig storlek.

  _______________________________________________________

  _______________________________________________________

  _______________________________________________________

  _______________________________________________________

Varför är Mörrumsån ett populärt resmål?

  ______________________________________________________________________________

Vad behöver man för att fiska lax i Mörrumsån? 

  ______________________________________________________________________________

Ringa in det rätta ordet.

Gustav Dahlén uppfann en fyr som drevs med kol   olja   gas

Daléns fyr lyste på natten  på dagen  både natt och dag

Daléns fyr fick namnet AGA-fyr Utklippans fyr   GPS-fyr

Gustav Dahlén fick nobelpriset i kemi   litteratur   fysik 

Hur gjorde människorna på forntiden för att vägleda båtar?

  ______________________________________________________________________________

Vad gjorde fyrvaktaren?

  ______________________________________________________________________________

Varför behövs inte fyrar på samma sätt nuförtiden?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________Adam fick veta att gården där morfar varit hette Åby.

Många vill fiska lax och havsöring i Mörrumsån.

vadarbyxor, spö, fluga

De tände eldar uppe på bergen.

Fyrvaktaren höll utkik och såg till att fyren inte slocknade.

Numera hittar båtar med hjälp av GPS och fyrarna är 
automatiska.
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en hytta i Småland
Vad gjorde Adam när han satt vid datorn?

  ______________________________________________________________________________

Varför tänkte Adam att han ”lurade sig själv”?

  ______________________________________________________________________________

Vad gjorde pappa medan Adam satt vid datorn?

  ______________________________________________________________________________

Pappa gav Leif en kasse med tomflaskor. Vad tyckte Adam om det?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Vad betyder orden? Dra streck till rätt förklaring.

 drivsax• • stång där glaset fästes

 puntel • • glasmassa

 driva• • ställe där man tillverkar glas

 glashytta• • forma glas

 mäng• • verktyg som används vid glastillverkning

Rita ett glasföremål som du skulle vilja tillverka. 

Adam sökte efter Åby gård på datorn.

Adam trodde att han skulle hitta Åby gård.

Pappa plockade tomflaskor vid stranden.

Adam tyckte att pappa var pinsam.
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Varför hade Leif startat en egen glashytta? Kryssa för det som stämmer.  

■ Han hade vunnit pengar och ville satsa dem i en glashytta.

■ Han hade hittat en massa tomglas som han ville ta hand om.

■ Han hade varit glasblåsare och sedan blivit arbetslös.

■ Leif ville lära sina barn hur man arbetar med glas. 

 

Varför snurrade Leif på flaskan  
när han arbetade?

■ Flaskan blev varmare då.

■ För att glaset skulle bli genomskinligt.

■ Annars föll glaset ihop.

■ För att det var roligt.

 

?

Varför kan man säga att Leifs  
glashytta var miljövänlig?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Leif berättade vad glas är gjort av. Ringa in det som man använder för att göra glasmassa.

kalk  sand  kol  järn  pottaska  koppar  soda  zink  salpeter

Glas är ett viktigt material. Gör en lista på saker som tillverkas av glas.

  _____________________________________   _____________________________________

  _____________________________________   _____________________________________

  _____________________________________   _____________________________________

  _____________________________________   _____________________________________

  _____________________________________   _____________________________________

±

±

Leifs glashytta förbrukade inte lika mycket el som 
vanliga glashyttor.



36 ● Kompassresan Sidan 132–133

Fakta Småland
På faktasidorna får du läsa om två berömda smålänningar. Vad heter de?

  ______________________________________________________________________________

Vad är IKEA en förkortning av?

I  _______________________________________

K  _______________________________________

E  _______________________________________

A  _______________________________________

Var föddes Carl von Linné?

  ______________________________________________________________________________

Carl hade ett stort intresse under hela livet. Vad var det?

  ______________________________________________________________________________

Varför tror du att Carl von Linné finns på våra hundralappar?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Carl von Linné gav namn åt Smålands  
landskapsblomma. Vad heter den?

  _____________________________________

Varför kallas en del av Småland för Glasriket?

  _____________________________________

  _____________________________________

Vad gör männen på bilden på sidan 133?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Rita landskapsblomman.

Ingvar Kamprad och Carl von Linné

n g v a r
a m p r a d
l m t a r y d
g u n n a r y d

Linné föddes i Råshult i Småland.

Hans stora intresse var växter och djur.

Linnea

Förr fanns det många 
glasbruk i Småland.

Männen på bilden rengör glasugnen.
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en ruin på Öland
Hur kände sig Adam när de kom till Öland?

  ______________________________________________________________________________

Vad gjorde Viktoria och Hanna inne i borgen?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Varför tyckte Adam att flickorna  
hade väldigt livlig fantasi, tror du?

  ____________________________________

  ____________________________________

  ____________________________________

  ____________________________________

  ____________________________________

  ____________________________________

Beskriv den misstänkte mannen.

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Varför lånade Adam pappas digitalkamera?

  ______________________________________________________________________________

Vad gjorde tjuven inne i borgen?

  ______________________________________________________________________________

Hur gick det till när tjuven blev fångad?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Adam kände sig sur och badsugen.

Viktoria och Hanna spanade efter en tjuv.

Förslag: Mannen hade vita shorts och blå keps.  
Han såg ut som en turist. Hans ögon for hit och dit.

Adam tog kort på tjuven med digitalkameran.

Tjuven gömde stöldgodset inne i borgen.

En kvinna satte krokben för tjuven och flera män höll fast 
honom.
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Hur såg de två bilderna ut som avslöjade tjuven? Rita.

Vad tror du hände med tjuven sedan?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

”Du är skyldig mig 20 spänn!” Vem sa så? ____________________________________________

Varför sa han det? _______________________________________________________________

Vad betyder orden? Dra streck till rätt förklaring.

 lummig • • innergård i en borg

 display • • fallfärdiga

 ruin • • inbäddad i grönska

 borggård • • rester av gammal byggnad

 reportage • • liten dataskärm

 förfallna • • nyhetsskildring

”Jag har fått världens jobb, jublade pappa.” Vad skulle han göra?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Varför skulle Adam kanske inte få följa med?

  ______________________________________________________________________________

?

Pappa skulle få fotografera vargar på Kolmården.

pappa
Dagen hade blivit bättre än Adam trott.

Adam var för liten för att få följa med in.
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Fakta Öland
Hur ser det ut på Stora Alvaret?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Vad är det för speciellt med Ölandssolvändan?

  __________________________________________________________

  _____________________________________________________________

Varför var Eketorps fornborg en viktig plats förr?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Hur används Eketorps fornborg i dag?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Hur använde människor vindens kraft förr?

  ______________________________________________________________________________

Hur använder vi vindkraft nu?

  ______________________________________________________________________________

Vad menas med att vindkraften är en ren och förnybar energikälla?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

På Stora Alvaret växer inga träd 
utan bara buskar och blommor.

Ölandssolvändan växer ingen annan stans 
än på södra Öland.

Människor sökte skydd i Eketorps 
fornborg förr i tiden.

I dag är Eketorps fornborg ett museum.

Vinden användes för att driva segelfartyg och väderkvarnar.

Nu kan vindens kraft ge elektrisk energi.

Vindkraft ger inget farligt avfall och den kan 
aldrig ta slut.




