
Frågor till “Geografens testamente” avsnitt 8 -De stora städerna.

Namn:

1: Följande städer besöktes

1: Stockholm

2: Göteborg

3: Malmö

Sätt rätt siffra i rätt gul ring.

Ringa in den stad av dessa tre som är 
Sveriges huvudstad.

Städerna har något av dessa invånarantal

A: 280 415 (år 2010)

B: 1 372 565 (år 2010)

C: 549 839 (år 2010) 

Sätt rätt bokstav i rätt vit ring.

-1-



-2-

2: Dra streck mellan rätt bild och rätt stad

Stockholm

Göteborg

Malmö



-3-

3: Både Göteborg och Stockholm har någon form av järnvägstrafik inom staden. Den är miljövänlig. Vad drivs tågen 
med? Ringa in rätt alternativ.

A: Dieselolja B:Etanol

C: Elektricitet D: Bensin

4: Från malmö går en bro till ett annat nordiskt land. Vilket? Ringa in rätt alternativ.

Norge     Danmark     Finland     Island



-4-

5: I filmen får man se en lapp med siffror som visar var Mary-Dianas hus finns.
N61 29 17
E14 4 24

Du kan skriva i dem själv i Google maps (förenklat):
Https://maps.google.com/maps?q=61.488056,14.073333

A: I Vilket svenskt landskap ligger det?

E6 går mellan Göteborg och Malmö
E4 går mellan Malmö och Stockholm
B: Vilket nummer har den E-väg som går närmast Mary-Dianas hus?
Ringa in rätt svar:

E45        E55       E65      E75

6: Överkurs
“Slussen” finns i Stockholm mellan mälaren och Östersjön. Vad är en “sluss” och varför behövs den där?



-FACIT SIDA 5-

1: Följande städer besöktes

1: Stockholm

2: Göteborg

3: Malmö

Sätt rätt siffra i rätt gul ring.

Ringa in den stad av dessa tre som är 
Sveriges huvudstad.

Städerna har något av dessa invånarantal

A: 280 415 (år 2010)

B: 1 372 565 (år 2010)

C: 549 839 (år 2010) 

Sätt rätt bokstav i rätt vit ring.
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2: Dra streck mellan rätt bild och rätt stad

Stockholm

Göteborg

Malmö
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3: Både Göteborg och Stockholm har någon form av järnvägstrafik inom staden. Den är miljövänlig. Vad drivs tågen 
med? Ringa in rätt alternativ.

A: Dieselolja B:Etanol

C: Elektricitet D: Bensin

4: Från malmö går en bro till ett annat nordiskt land. Vilket? Ringa in rätt alternativ.

Norge     Danmark     Finland     Island



-FACIT SIDA 8-

Källor:
Blindkartor över Sverige och Europa:
http://d-maps.com

Samtliga bilder från wikipedia utom:
bild med koordinaterna som kommer från filmen.

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

5: I filmen får man se en lapp med siffror som visar var Mary-Dianas hus finns.
N61 29 17
E14 4 24

Du kan skriva i dem själv i Google maps (förenklat):
Https://maps.google.com/maps?q=61.488056,14.073333

A: I Vilket svenskt landskap ligger det?

E6 går mellan Göteborg och Malmö
E4 går mellan Malmö och Stockholm
B: Vilket nummer har den E-väg som går närmast Mary-Dianas hus?
Ringa in rätt svar:

E45        E55       E65      E75

6: Överkurs
“Slussen” finns i Stockholm mellan mälaren och Östersjön. Vad är en “sluss” och varför behövs den där?

Dalarna

Mälaren är en sjö med ytan högre upp än 
Östersjön. 

För att båtar skall kunna färdas mellan havet och 
Mälaren måste de passera en sluss. Det är en sorts 
låda där en båt från havet kan segla in. Lådan 
stängs i kanterna. Vatten strömmar in från Mälaren 
så att vattennivån i lådan stiger. 

När vattennivån i slussen är lika hög som i Mälaren 
öppnas slussen på sidan mot sjön och båten kan 
fortsätta in i Mälaren utan problem.
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