
Frågor till “Geografens testamente” avsnitt 2 - slätter och Skåne.

Namn:

1: Sverige har tre stora slättområden (och 
en mängd små). 

1: Västgötaslätten som finns söder om 
Vänern

2: Närkeslätten som finns mellan Vänern 
och Hjälmaren.

3: Uppsalaslätten som finns norr om 
Mälaren

Skriv en siffra för rätt slätt i de gula 
cirklarna på kartan.
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2: Det som odlas mes i Sverige är de fyra sädesslagen
  1: Råg (längst strån av alla)
  2: Korn (mellan råg och vete i strålängd)
  3: Vete (nästan inga strån)
  4: Havre (frön istället för ax)
Sätt siffran under rätt sort på bilden.

3: Vete odlas inte särskilt mycket i norra sverige. Vad tro du det kan finnas för anledning till det? Kom med en 
teori...

OBS! Frågor på grå botten är svårare än andra...
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4: I slutet av istiden låg stora delar av mellersta Sverige 
under vatten. Havsbottnarna täcktes av tjocka lerlager. 

När Sverige höjde sig sjönk vattenytan och mer och mer 
land blev möjligt att gå på.

Det är dessa gamla havsbottnar som numera är våra 
stora slätter somm vi odlar mat på. 

Varför tror du att man odlade just på slätterna och 
inte på sluttningarna? 

Fantisera att du ser en traktor på gräsfältet på den 
nedersta bilden, som ledtråd.

5: Ale stenar är utplacerade mot den punkt solen 
går upp på midsommarafton. 

A: Går solen upp i öst eller går den upp i väst?

B: I vilket väderstreck står solen mitt på dagen i Sverige? Rakt i norr eller rakt i söder?
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6: Till vänster finns ett stockhus, typiskt för norra Sverige. Till höger finns ett korsvirkeshus med stolpar av trä 
och halm täckt med lera mellan dem. 

Vad tror du är orsaken till att man bygger stockhus i Norrland och korsvirkeshus i Skåne?

7: Traditionellt finns tre sätt att söta t.ex. kakor. 
1: Honung från bin
2: Betsocker sockerbetor
3: Rörsocker från sockerrör
Sätt rätt siffra över rätt bild här ovanför.

8: Ringa in den av de tre som inte finns naturligt i Sverige..
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1: Sverige har tre stora slättområden (och 
en mängd små). 

1: Västgötaslätten som finns söder om 
Vänern

2: Närkeslätten som finns mellan Vänern 
och Hjälmaren.

3: Uppsalaslätten som finns norr om 
Mälaren

Skriv en siffra för rätt slätt i de gula 
cirklarna på kartan.
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2: Det som odlas mes i Sverige är de fyra sädesslagen
  1: Råg (längst strån av alla)
  2: Korn (mellan råg och vete i strålängd)
  3: Vete (nästan inga strån)
  4: Havre (frön istället för ax)
Sätt siffran under rätt sort på bilden.

3: Vete odlas inte särskilt mycket i norra sverige. Vad tro du det kan finnas för anledning till det? Kom med en 
teori...

43 1 2

Det är för kallt i norra Sverige. Ju längre
norrut man kommer, ju större risk
är det att veteskörden hinner frysa
innan den blir mogen.
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4: I slutet av istiden låg stora delar av mellersta Sverige 
under vatten. Havsbottnarna täcktes av tjocka lerlager. 

När Sverige höjde sig sjönk vattenytan och mer och mer 
land blev möjligt att gå på.

Det är dessa gamla havsbottnar som numera är våra 
stora slätter somm vi odlar mat på. 

Varför tror du att man odlade just på slätterna och 
inte på sluttningarna? 

Fantisera att du ser en traktor på gräsfältet på den 
nedersta bilden, som ledtråd.

5: Ale stenar är utplacerade mot den punkt solen 
går upp på midsommarafton. 

A: Går solen upp i öst eller går den upp i väst?

B: I vilket väderstreck står solen mitt på dagen i Sverige? Rakt i norr eller rakt i söder?

Leran är näringsrik. Platt mark är lättare
att odla/plöja än mark i sluttningar.

Solen går upp i öst, 
står i syd mitt på dagen
och går ner i väst.
Samma sak på södra halvklotet men där 
står solen rakt i norr mitt på dagen.
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Källor:
Blindkartor över Sveriga, vänern och Vättern
http://d-maps.com

Bild på sädesslag:
http://3.bp.blogspot.com/-LyB30_oiiI0/U8uvi1Vz59I/AAAAAAAAli0/g3DWYdTzQnk/s1600/s_desslag1351391166991.jpg

Bild på landnivåhöjning:
http://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/landhojning-fran-havsbotten-till-lerslatt/

Bild på korsvirkeshus:
http://farfarspagar.se/wp-content/gallery/korsvirke/bild-001.jpg

Bild på timmerhus:
https://entimmermansdagbok.files.wordpress.com/2012/06/img_1233.jpg

Sockerbeta
http://www.lrf.se/Garden/Odling/Vaxtodling/Socker/

Sockerrör
http://antonfredsobservator.files.wordpress.com/2011/01/p4251636.jpg

Honungskaka
http://3.bp.blogspot.com/-I1f0wHqs4Sg/UJzkcLluCqI/AAAAAAAAAqA/8-bEjBcfl2U/s1600/honung2.jpg

Författare: Ingemar Wiklund 2014
Kontakt: ingemar.wiklund@kungalv.se http://ingemar-wiklund.se

6: Till vänster finns ett stockhus, typiskt för norra Sverige. Till höger finns ett korsvirkeshus med stolpar av trä 
och halm täckt med lera mellan dem. 

Vad tror du är orsaken till att man bygger stockhus i Norrland och korsvirkeshus i Skåne?

7: Traditionellt finns tre sätt att söta t.ex. kakor. 
1: Honung från bin
2: Betsocker sockerbetor
3: Rörsocker från sockerrör
Sätt rätt siffra över rätt bild här ovanför.

8: Ringa in den av de tre som inte finns naturligt i Sverige..

Virkesbrist, få träd i Skåne men ett överflöd
i norra Sverige.

Sockerbeta-sockerrör-honung

Sockerrör finns inte naturligt i Sverige.
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