
Arbetsboken ● 71Sidan 272–277

Bocken brinner  
i gästrikland
Varför var Adam alldeles klarvaken fast det var mitt i natten?

  ______________________________________________________________________________

I vilken stad bodde Bosse? _________________________________________________________

Varför berättade inte Adam om kompassen och kartboken för mamma och pappa?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

På sidan 274 står det: ”Adam kände hur modet sjönk.” Vad tror du att det betyder?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Hur trodde Adam att de skulle hitta gården?

  ______________________________________________________________________________

Vad händer här? Skriv i bubblorna.

?

Pappa väckte honom för att han skulle titta på fotografiet.
                    Gävle

Adam trodde att de skulle skratta åt honom.

Adam kände att han inte längre kunde hoppas på att 
de skulle få hjälp av Bosse.

Adam trodde att kartboken kunde visa vägen.



72 ● Kompassresan

Vilka färger har Sveriges mest köpta bilar?

  ______________________________________________________________________________

Varför finns det så mycket mygg i Sverige?

  ______________________________________________________________________________

Varför suger honorna blod? ________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Varför kliar myggbett?

  ______________________________________________________________________________

Myggor behövs i naturen. På vilket sätt, tror du?

  ______________________________________________________________________________

Sätt orden i rätt händelseordning i en myggas liv.

____ larv

____ puppa

____ mygga

____ ägg

Vad är rättvisemärkt kaffe?

  ______________________________________________________________________________

Vad betyder ordet Gevalia? ________________________________________________________

Vad är koffein? _________________________________

Vad heter Gästriklands landskapsblomma? 

______________________________________

Hur många myggor kan du hitta? _____________

Sidan 278–279

Fakta Gästrikland

Rita landskapsblomma.

rosa, vita och gröna 
 
Det finns så mycket vatten i Sverige.
                    Honorna behöver näring till äggen.
 
 
Myggorna sprutar in ett ämne som människor inte tål. 
 
Förslag: Myggor är föda för många fåglar.

2
3
4
1

Arbetarna får rätt lön och de har inte för lång arbetsdag.
       Gevalia betyder Gävle på latin.
     ett ämne i kaffet

liljekonvalj

                          23



Arbetsboken ● 73Sidan 280–287

en gammal väska  
i västmanland
Vilken stad passerade familjen på vägen mot Åby gård? _________________________________

Hur kunde Adam veta vilken väg de skulle ta? _________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Adam kände hur benen darrade när han gick upp mot huset. Varför kände han så, tror du?

  ______________________________________________________________________________

Vem träffade de först på gården?

  _____________________________________

Vem frågade de efter?

  _____________________________________

Vad sa Gunnar när han såg det gamla fotot?

  _____________________________________

  _____________________________________

Titta på fotot. Vad tror du pojkarna gjorde den där sommaren?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Hur reagerade Gunnar när han förstod att mamma var dotter till Björn?

Kryssa för det som stämmer.

■ Han blev väldigt glad och skrattade och kramade mamma.

■ Han kramade om henne och tårarna rann utför hans kinder.

■ Han bjöd in familjen på kaffe i köket.

■ Han blev alldeles förskräckt och bad henne ge sig i väg.

                                         Sala
                                   Adam såg en prick på 
kartan och kompassnålen svängde. 
 

Marianne

Gunnar

– Björn! Det är ju Björn 
och jag!

 

±
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Hur gick det till när Marianne och Stickan hittade den gamla väskan?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Vad var det Gunnar förstått när han sett alla papper och foton i den gamla väskan?  
Kryssa för det som stämmer.

■ Björn och han var bröder. De hade samma mamma.

■ Björn och han var kusiner. Deras pappor var syskon.

■ Björn och han var bröder. De hade samma pappa.

■ Björn och han var sysslingar. Deras pappor var kusiner.

Adam började förstå vad morfar hade för hemlighet. Vad var det, tror du?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Skriv en bildtext.

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Förklara vad en kusin är. 

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

?

När de röjde bland bråte på vinden hittade de väskan.

Hemligheten var att han hade förstått att han hade en 
bror.

Förslag: En kusin är mammas systers barn.

±
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Arbetsboken ● 75Sidan 288–289

fakta västmanland
ordfläta

Mystiskt väsen i gruvan

Fick man inte göra i gruvan

Bröts i gruvan i Sala

Den är Västmanlands landskapsväxt

Sala silvergruva är numera ett …

Bor i gruvan 

Måste man göra innan man gick ner i gruvan

Högtiden då misteln hängs upp

Växt som lever på andra

Misteln är grön även på ...

Västmanlands landskapsdjur

Fyll i rätt ord i texten.

Området som heter Bergslagen sträcker sig över fyra landskap. Det är _____________________, 

__________________________ , ________________________ och _______________________.

I Bergslagen fanns förr i tiden många gruvor där man bröt ____________, __________________

och ___________________. Samhällena som växte upp kring gruvorna brukar kallas 

______________________. På 1700-talet var ______________________________ bruk ett av 

världens modernaste järnbruk.

Vad betyder orden? Dra streck till rätt förklaring.

 järnbruk • • fabrik där man gjorde järn av järnmalm

 masugn • • stor hammare som drevs av vattenkraft

 stångjärnshammare • • smedjan där den stora hammaren fanns

 hammarsmedja • • rik man som ägde bruket

 smeder • • ugn där järnmalmen smältes

 brukspatron • • bergart som innehåller järn

 järnmalm • • männen som bearbetade järnet

                                                    Västmanland 
Värmland             Närke                    Dalarna
         järn       koppar 
  silver
bruksorter                          Engelsbergs



76 ● Kompassresan Sidan 290-299

Slott och spöken  
i Uppland
Vad heter slottet som pappa skulle fotografera?  _______________________________________

Rita ett slott och se till att få med alla slottsord i bilden.

Hur försvarade soldaterna slottet förr?

  ______________________________________________________________________________

”Hon är nog lite galen, tänkte Adam.” På vilka sätt skrämdes Märta?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Fyll i rätt ord i texten.

En kvinna som hette _________________ bodde i Wik på 1200-talet. Hon gifte sig två gånger 

men blev_____________. Hennes andre man hette __________________. Han följde med hertig 

Erik till _________________________. På natten stormade ________________ män in. 

Arnvig dog av en __________ rakt genom _____________________.

tinnar

torn

port

hängtorn

vindbrygga

vallgrav

gluggar

slottstrappa

                                      Wiks slott

Soldaterna sköt med armborst och hällde ut het tjära och latrin.

Märta sträckte fram en låtsashand som var fuktig.

               Ramborg
    änka                          Arnvig
   Nyköpings hus                    Birgers
      pil                 hjärtat



Arbetsboken ● 77Sidan 290–299

Vad gjorde Ramborg för att få råd att bygga en kyrka, enligt sagan?

  ______________________________________________________________________________

Vad gjorde trollen när de såg att Ramborg byggt en kyrka?

  ______________________________________________________________________________

Varför rörde Gustav Vasa inte Ramborgs gravsten?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Skriv en bildtext.

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Spökar det på Wik? ______________________________________________________________

Varför satt de tysta i bilen när de åkte mot Stockholm?

  ______________________________________________________________________________

På vilket sätt tyckte Adam att morfar var annorlunda?

  ______________________________________________________________________________

Varför tror du att morfar och Gunnar grät när de träffades?

  ______________________________________________________________________________

?

                                      Wiks slott

Soldaterna sköt med armborst och hällde ut het tjära och latrin.

Märta sträckte fram en låtsashand som var fuktig.

               Ramborg
    änka                          Arnvig
   Nyköpings hus                    Birgers
      pil                 hjärtat

Ramborg stal dyrbarheter från trollen.

Trollen kastade en stor sten mot kyrkan.

Där stod det att man blev straffad av Gud om man
plundrade graven.

De tänkte på att var på väg till morfar.

Morfars röst var annorlunda och han pratade långsamt.
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fakta Uppland
Vilket är Upplands landskapsdjur?  _________________________________________________

ordfläta

Sveriges fjärde stad

Berömd katt från Uppsala

Det platta landskapet runt Uppsala

Sveriges huvudstad

Sveriges största kyrkklocka

Skola för högre utbildning

Sveriges största flygplats

Vilka två berömda svenskar är begravda i Uppsala domkyrka? 

  ______________________________________________________________________________

Vad kallas de tre största gravhögarna i gamla Uppsala?

  ______________________________________________________________________________

Vad har man hittat i dem? _________________________________________________________

Skriv namnen på några andra katter som finns i böckerna om Pelle Svanslös.

  ______________________________________________________________________________

Vilka yrken behövs på en flygplats? Skriv fem yrken.

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Vilket av yrkena skulle du kunna tänka dig?  __________________________________________

Skriv namnet på en annan svensk flygplats. ___________________________________________

U P P S A L A
P E L L E S V A N S L Ö S

U P P S A L A S L Ä T T E N
S T O C K H O L M

S T O R A N
U N I V E R S I T E T

A R L A N D A

Havsörn

Gustav Vasa och Carl von Linné

kungshögarna
föremål och människooffer

Förslag: Maja Gräddnos, Måns, Bill, Bull, Frits Fridolf

Förslag: pilot, flygvärdinna, tekniker, lokalvårdare,
butiksbiträde, präst




