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VAD BETYDER ORDEN? 

  
• Renässansen 

• Kolonisation 

• Navigation 

• Sjöfararnationer 

• Terra Australis Incognita 

• Polcirkeln 

• Skörbjugg 

• Urinvånare 

 

 

VAD HAR DU LÄRT DIG? 
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet. 

 

  

http://www.eduklips.se/


         

© Eduklips – en del av Kunskapsmedia Group 

www.eduklips.se 

2 

 

UPPTÄCKTSRESORNAS TID – JAMES COOK 
EDU991094 

 

QUIZ 
 

a) Renässansen räknas som en speciell tid – varför då? 

o Digerdöden drabbade Europa 

o Nya uppfinningar ledde till en ändrad världsbild hos många 

o Vi fick många nya kungahus i världen   

o Den första månfärden gjordes då  

 

b) Vad hette den mytomspunna kontinent som James Cook letade efter? 

o Helvetica Neuva 

o Sibiriska Australien 

o Metalus Metalis  

o Terra Australis Incognita   

 

c) Vad handlade konflikten om som ledde till James Cooks död? 

o Ett fartyg 

o Guld 

o Vapen  

o En stulen roddbåt  
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FRÅGA 
James Cook och hans besättning blev de första europeerna som passerade södra polcirkeln. 

Diskutera hur det kan ha varit för någon som levde på 1700-talet att färdas så långt norrut. 

 

 

 

UNDERSÖK 
Ta reda på mer om vad "skörbjugg" är och vilka symptom man får. Finns sjukdomen idag? Hur 

botas den? Varför tror du att sjömännen som var med på James Cooks resa drabbades av den? 

Kan du hitta några andra sjukdomar man kunde drabbas av vid den här tiden när man var ute på 

långfärdsseglats?  
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QUIZ - FACIT 
 

a) Rätt svar på fråga a: 

o Nya uppfinningar ledde till en ändrad världsbild hos många 

 

 

b) Rätt svar på fråga b: 

o Terra Australis Incognita  

 

 

c) Rätt svar på fråga c: 

o En stulen roddbåt 
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