GEOGRAFIKORT

HANDLEDNING
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Geograﬁkorten är ett läromedel som eleverna lätt kan använda själva
eller i grupp för att lära in eller repetera/ kontrollera kunskaper om våra
svenska landskap.
För att själv kunna rätta svaren på frågorna behövs Palinram (7762000-6) och Universal (7762-100-3).
De 25 landskapen samt Stockholm är fördelade på 31 kort. De ﬂesta
landskapsfrågorna är uppdelade så att de får plats på ett kort.
Stockholm och landskapen Gotland, Värmland, Västergötland och
Västmanland består av två kort.
För tydlighetens skull ﬁnns Stockholm med som separata kort trots att
huvudstaden egentligen hör till ﬂera landskap.
Korten innefattar geograﬁska såväl som historiska, kulturella, litterära
och nutidsorienterande frågor. Många frågor är utformade så att svaren är ganska lätta att ﬁnna bland svarsalternativen. Detta innebär att
frågorna inte bara är kontrollerande utan även är till för att lära in och
repetera nya kunskaper.
Överst på första sidan av varje landskapskort ﬁnns landskapet avbildat.
Instruktioner till Palinsystemet ﬁnns på baksidan.
Kopieringsförbud
Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden
utöver vad som anges i avtalet om kopiering i skolorna, (UFB 4). Den
som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare
och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig
erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.
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BLEKINGE 1
UNDERLÄGG 24
FÄRGMÖNSTER 48

Frågor
1. Blekinge är ett naturskönt och blomstrande landskap.
Därför har det fått ett särskilt smeknamn. Vilket?
2. Blekinge ligger vid Östersjön, vars vatten är en blandning
av sött och salt. Vad kallas sådant vatten?
3. Blekinge har fyra städer, som alla ligger vid kusten. Vad heter den
som ligger längst västerut?
4. Blekinges största stad, som också är residensstad, ligger
längst österut. Vad heter den?
5. En av städerna är bl a känd för den punsch, som tillverkades där.
Vad heter den staden?
6. Den fjärde staden blev på 1800-talet en berömd kurort, där man
brukade “dricka brunn“. Vad heter den ?
7. I Karlskrona ﬁnns en berömd stor träﬁgur, som egentligen är en
sparbössa. Vad heter ﬁguren?
8. Vad är Mörrum känt för?
9. Vad är Brömsebro känt för?
10. Vad heter Blekinges landskapsblomma?
11. Utanför Sölvesborg ﬁnns ett träd som sägs vara 900 år
gammalt. Vad kallas det trädet?
12. Vilket annat lövträd växer i stora vackra skogar i Blekinge?

Svar
1. Gubben
Rosenbom
2. Bok
3. Karlshamn
4. Kungsljus
5. Laxﬁske
6. Snapphaneeken
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7. Bräckt
8. Ronneby
9. En fred
10. Sölvesborg
11. Sveriges trädgård
12. Karlskrona

DALARNA 1
UNDERLÄGG 24
FÄRGMÖNSTER 47

Frågor
1. Vad betyder namnet Dalarna?
2. I Dalarna ﬁnns Sveriges sydligaste fjällvärld.
Vad heter Dalarnas högsta fjäll?
3. En känd ort i Dalarna är också berömd för sina knivar.
Vilken?
4. Säkert känner du till Vasaloppet. Var startar loppet?
5. Vasaloppet har en historisk bakgrund. Vilken kung har det
uppkallats efter?
6. I närheten av Leksand ligger Sundborn. Vilken känd konstnär levde
där?
7. I Mora ﬁnns ett konstmuseum med tavlor målade av en
annan stor konstnär. Vem?
8. Dalarna har i väster gräns till ett annat land. Vilket?
9. Stora Kopparbergs Bergslags AB är troligen världens äldsta ännu
verksamma bolag med rötter från 1000-talet i kopparbrytning. I
vilken ort i Dalarna startade verksamheten?
10. Från kopparmalmen ﬁck man en restprodukt som användes
för färgtillverkning. Vad kallas sådan färg?
11. Vilken ort är känd för sin produktion av lädervaror?
12. Vilken är Dalarnas mest kända souvenir?

Svar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dalahästen
Anders Zorn
Falu rödfärg
Gustav Vasa
Malung
Norge
Carl Larsson
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8. Storvätteshågna
9. Mora
10. Falun
11. Sälen
12. De långa dalarna
utmed Väster- och
Österdalsälven

SKÅNE 2
UNDERLÄGG 24
FÄRGMÖNSTER 48

Frågor
13. Man har också särskilda matvanor. Vid Mårten äter man stekt gås
och svartsoppa. Vad är den soppan bl.a. lagad av?
14. Vad heter pojke på skånska?
15. Vilken känd skånsk författare har skrivit om Bombi Bitt?
16. På 1600-talet pågick ett slags gerillakrig i Skåne. De skånska
kämparna, som ville tillhöra Danmark, hade ett särskilt ”namn”. Vad
kallades de?
17. I Skåne ﬁnns bl a stora äppelodlingar. De förekommer mest
vid en viss ort. Vilken?
18. Vad heter Skånes sydligaste punkt?
19. Vilken svensk stad ligger närmast Danmark?
20. I vilken skånsk stad ﬁnns en domkyrka?
21. Sydöstra delen av Skåne har ett speciellt namn. Vilket?
22. Gula fält ser man överallt. Vad odlar man där?
23. Vilken är Skånes landskapsblomma?
24. Du har nog hört talas om en skånsk grabb som blev förvandlad till
en lilleputt och ﬂög på en gåsrygg ända upp till Kebnekaise. Vad
hette han?

Svar
13. Helsingborg
14. Kivik
15. Nils Holgersson
16. Österlen
17. Prästkrage
18. Lund
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19. Raps
20. Påg
21. Smygehuk
22. Fritiof Nilsson Piraten
23. Snapphanar
24. Blod

JÄMTLAND 2
UNDERLÄGG 24
FÄRGMÖNSTER 48

Frågor
13. En berömd skidort ligger vid Åreskutan. Vad heter den?
14. En annan ligger alldeles nära norska gränsen. Vad heter den?
15. Vad heter den skidort som geograﬁskt ligger mellan svaren till
frågorna ovan?
16. I Jämtland har skogsbruket stor betydelse. Virket forslas till
sågverken vid kusten. Numera sker det per bil eller järnväg.
Hur forslades det förr?
17. Indalsälven har stor ekonomisk betydelse, såväl för landskapet som
för hela landet. Vad utvinner man ur älven?
18. Utmed älven gick förr en vandringsled som ledde fram till en
norsk stad. Vilken stad?
19. Jämtland är unikt genom att man där “på skämt“ skapat en egen
statsbildning. Vilken?
20. Var kan vi få se Sveriges nordligaste runsten?
21. I Jämtland är turismen, särskilt skidturismen, mycket utbredd.
Vad var det som byggdes för ca 100 år sedan och som satte
fart på turismen?
22. En känd kompositör bodde på Frösön. Vad hette han?
23. Varje år på hösten tar många i Jämtland semester. Vad ägnar man
sig åt under den perioden?
24. I Jämtland äter man gärna en speciell hoprullad tunnbrödssmörgås med smör och messmör. Vad kallas den smörgåsen?

Svar
13. Republik
14. Elkraft
15. Stut
16. Järnvägen
17. Älgjakt
18. Frösön
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19. Wilhelm Peterson-Berger
20. Storlien
21. Trondheim
22. Duved
23. Flottades
24. Åre

