
Frågor till “Geografens testamente” avsnitt 7 -De tusentals öarna.

Namn:

1: Skriv in följande på kartan:

A: Sätt ett “Å” i Ålands skärgård.

B: Sätt ett “V” där väderöarna ligger

C: Sätt ett “K” i Kattegatt

D: Sätt ett “S” i Skagerack

E: Sätt ett “X” där Söderköping ligger.

F: Rita in Göta kanal. Den går från:
   Söderköping till Motala vid vätterns östra 
strand
     Från Motsatt sida på Vättern upp till 
Mariestad på Vänerns östra strand
   Från Mariestad ner till Göta älvs utlopp
   Från Göta älvs utlopp ner till Göteborg.

Överkurs
Varför tror du att man grävde en kanal 
rakt genom Sverige?
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OBS! Frågor på grå botten är svårare än andra...
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2: I filmen kallade man Ålands 
skärgård för de tusen öarnas rike. 
Hur många större öar kan du hitta 
namngivna på kartan?

3: I filmen var de på “Landsort” på 
slutet. Kan du hitta Landsort på 
kartan? Dra ett streck dit.

4: De var vid lotsstationen på 
Landsort i filmen. Varför tror du 
att det behövs lotsar i skärgården?

5: De paddlade förbi en död ö där skarvar 
hade en fågelkoloni. Skarvarnas bajs dödar 
gräs,  buskar och träd på ön. 

A: Hur  skulle man kunna hindra att 
skarvarna bosätter sig på ön?

B: Är naturen på ön värd det du skrivit på A?
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6: Dra streck mellan det som är typiskt västkust respektive typiskt östkust. Vet du inte var platserna ligger får du 
slå upp dem i en kartbok eller på google maps.

Västkust

Östkust
PaternosterSandhamn

Åstol Dalarö

7: Detta är typisk bohusgranit. 
Röd och mjuk i formen som 
nyknådad bulldeg. 

Frågan är. Bildas de här 
extremt mjuka formerna som 
slipats fram av inlandsisen för 
att  bohusgraniten är extra 
mjuk, eller för att 
bohusgraniten är extra hård?
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8: Surfa till:

http://maps2.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html
Och välj tema “Strandnivå” längst upp till vänster. I rutan under väljer du  antal år från nu som du 
vill titta på.

A: Hur kommer Stockholms skärgård att se ut om 15 000 år in i framtiden?

B: Hur såg den ut för 10 000 år sedan, i slutet av senaste  istiden?

9: Vilket kustlandskap som de besökte i filmen är det som har “vildkaprifol” som landskapsblomma och “knubbsäl” 
som landskapsdjur? Ringa in rätt alternativ.

A: Bohuslän

B: Halland

C: Uppland

D: Södermanland
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1: Skriv in följande på kartan:

A: Sätt ett “Å” i Ålands skärgård.

B: Sätt ett “V” där väderöarna ligger

C: Sätt ett “K” i Kattegatt

D: Sätt ett “S” i Skagerack

E: Sätt ett “X” där Söderköping ligger.

F: Rita in Göta kanal. Den går från:
   Söderköping till Motala vid vätterns östra 
strand
     Från Motsatt sida på Vättern upp till 
Mariestad på Vänerns östra strand
   Från Mariestad ner till Göta älvs utlopp
   Från Göta älvs utlopp ner till Göteborg.

Överkurs
Varför tror du att man grävde en kanal 
rakt genom Sverige?

X
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Å

Kortare transportsträckor,
skyddat från otäcka 
danskar i Öresund.
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2: I filmen kallade man Ålands 
skärgård för de tusen öarnas rike. 
Hur många större öar kan du hitta 
namngivna på kartan?

3: I filmen var de på “Landsort” på 
slutet. Kan du hitta Landsort på 
kartan? Dra ett streck dit.

4: De var vid lotsstationen på 
Landsort i filmen. Varför tror du 
att det behövs lotsar i skärgården?

5: De paddlade förbi en död ö där skarvar 
hade en fågelkoloni. Skarvarnas bajs dödar 
gräs,  buskar och träd på ön. 

A: Hur  skulle man kunna hindra att 
skarvarna bosätter sig på ön?

B: Är naturen på ön värd det du skrivit på A?

Skjuta dem, bränna ön, 
förgifta dem osv...

Är det värt att utrota en 
fågelkoloni för att rödda 
några martalllar på en 
obebodd kobbe?

Ca 70

För det är så lätt att gå 
på grund mellan öarna, 
då behövs en erfaren 
skeppare.
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6: Dra streck mellan det som är typiskt västkust respektive typiskt östkust. Vet du inte var platserna ligger får du 
slå upp dem i en kartbok eller på google maps.

Västkust

Östkust
PaternosterSandhamn

Åstol Dalarö

7: Detta är typisk bohusgranit. 
Röd och mjuk i formen som 
nyknådad bulldeg. 

Frågan är. Bildas de här 
extremt mjuka formerna som 
slipats fram av inlandsisen för 
att  bohusgraniten är extra 
mjuk, eller för att 
bohusgraniten är extra hård?

Bohusgraniten är hård och finkornig, därför skapade isen dessa former. Hade klipporna varit 
finkorniga och mjuka hade de nötts bort. Hade klipporna varit grovkorniga hade de krossats och 
blivit vassa istället.
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Källor:
Blindkartor över Sverige och Europa:
http://d-maps.com

Samtliga bilder från wikipedia utom:

Bild på skarvar:
http://cdn1.hssmedia.fi/Newsmedia/2014/01/17/647/cropVLBLOT_228295.jpg

Paternoster
http://www.marstrandevent.com/wp-content/uploads/2012/10/PN-flygbild-220x170.jpg

Sandhamn
http://pictures.infostockholm.se/foretagsbilder/133250621fightplay_sandhamn_161478021.jpg

Åstol
http://www.maringuiden.se/images/gasthamnar/orginal/337.jpg

Dalarö
http://www.dalaro.info/index_image1284.jpg

Bohusläns klippor
http://glickodotme.files.wordpress.com/2012/10/img_0170.jpg

Skärmdump SGU
http://maps2.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html

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

8: Surfa till:

http://maps2.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html
Och välj tema “Strandnivå” längst upp till vänster. I rutan under väljer du  antal år från nu som du 
vill titta på.

A: Hur kommer Stockholms skärgård att se ut om 15 000 år in i framtiden?

B: Hur såg den ut för 10 000 år sedan, i slutet av senaste  istiden?

Då kan man i princip gå torrskodd 
mellan Sverige och Finland.

På den tiden var havsnivån 
70 meter högre h det fanns ingen
skärgård. 9: Vilket kustlandskap som de besökte i filmen är det som har 

“vildkaprifol” som landskapsblomma och “knubbsäl” som 
landskapsdjur? Ringa in rätt alternativ.

A: Bohuslän

B: Halland

C: Uppland

D: Södermanland
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