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V G E O G R A F I  L G R 11 V

LIBER

Hej Sverige

Sidan 4
1. a) skog
 b) kust och hav
 c) stad
 d) fjäll
 e) odlad mark
2. a) kust och hav
 b) älgen
 c) Elevens eget svar.

Sidan 5
3. a) Det finns 25 landskap i Sverige.
 b) Lappland
 c) Gotland och Öland
 d) Götaland
4. a) Fjällsippa
 b) Lax
5. a) Elevens eget svar.
 b) Elevens eget svar.

Sidan 6
6. Elevens eget svar.
 Sverige
 De nordiska länderna
 Europa

7. a) 

Luleå

SkellefteåStoruman

Umeå

Malmberget

Östersund

Sundsvall

Söderhamn

Gävle
Falun

Uppsala

Stockholm

Västerås

Örebro

Karlstad

Norrköping

Linköping

Jönköping
BoråsGöteborg

Trollhättan

Växjö

Halmstad

Visby

Kalmar

Karlskrona
Kristianstad

Malmö

Helsingborg

Kiruna

Invåna

Tättbefolkat

Glesbygd

 b)  Norrland
8. a)  Elevens eget svar (t.ex. frisör, 

banktjänsteman, polis).
 b)  Elevens eget svar (t.ex. dator, bok, 

cykel).

Sidan 7
9. tätort – en plats där husen ligger tätt
 dialekt –  olika sätt att tala samma språk
 glesbygd –  område där det inte bor så 

många 
 industri – fabrik där man gör varor
 EU –  samarbete i en union mellan 

europeiska länder
 världsdelar –  jordklotet är uppdelat i 

dessa landområden.

Kan du det här?
1. mer än hälften
2. i Norrland
3.  Estland, Lettland och Litauen
4. Golfströmmen gör att klimatet i 
 Sverige blir varmare.
5. Elevens eget svar.
6. Nordamerika, Sydamerika, Europa,
 Afrika, Oceanien, Asien och Antarktis
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Vi lär oss kartan

Sidan 8
1. 

2. 

Sidan 9
3. 

4. a) blå
 b)  Området är markerat med gul färg.
 c) 

 d) Växjö
 e) Elevens eget svar.

Sidan 10
5. Elevens eget svar.

Sidan 11
6. a) 1 cm
 b) 7 mil
7. a) 1 cm
 b) 1 mil
8. a) – c) Elevens eget svar
 d)  Svar enligt (Almqvist&Wiksells) 

Libers Atlas
 Karlstad 18 C 4
 Uppsala 19 G 3
 Luleå 29 J 4

Sidan 12
1.  a)  När vattnet i stenblocket fryser till is 

bryts stenen sönder. (Frostsprängning)
 FÖRE:

 b)  Havets vågor har gröpt ur kusten och 
gjort klippan till stenar och sand.

 FÖRE:

 c)  Flodens vatten flyttar jord och grus 
som lägger sig i bågar (meanderbågar) 
så att floden svänger.

 FÖRE:

2. a) För 25 000 år sedan.
 b) Den var tre kilometer tjock.
 c) För 6 500 år sedan

NORR

SÖDER

ÖSTERVÄSTER

NORDPOLEN

EKVATORN

SYDPOLEN

LÄNGDGRAD
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Sidan 13

3. 1  Det var stenar som satt fast i isen 
som gjorde reporna.

 2  De gräver efter sand och grus.
 3 Den kallas för rullstensås.
 4 De kallas flyttblock.
Det var isen som drog med sig bitar 
av berg och flyttade stenarna så att de 
hamnade där när isen hade smält bort.

Sidan 14
1. a) 

b) sommar vinter
c)  Ska vara struket: att solen är så 

otroligt varm
2.  klimat –  vädret på samma plats under en 

längre tid
  temperatur –  visar hur varmt eller kallt 

det är
  nederbörd –  det som faller från moln, till 

exempel regn eller snö
  årstider –  sommar, höst, vinter och 

vår
3. Smygehuk i mars
 Solen värmer, det finns ingen snö.
 Det börjar bli vår.
 Blommor har börjat växa.

 Treriksröset i mars
 Snön ligger kvar.
 Det är fortfarande vinter.
 Inget har börjat växa.

Sidan 15
4. a)  Elevens eget svar (t.ex.

Bilarnas avgaser, industriernas utsläpp
och kornas avföring innehåller 
växthusgaser som förstärker 
växthuseffekten. Då blir 

medeltemperaturen på jorden 
varmare).

 b)  Det blir torrare på viss platser och där 
kan bönderna få svårt att odla grödor. 
Floder och sjöar kan torka ut. På andra 
platser blir det mer regn. Havsnivån 
kan också stiga, när glaciärisar smälter. 
Då blir vissa områden översvämmade.

 c)  Elevens eget svar (t.ex. åka mindre bil, 
köpa fler begagnade saker istället för 
helt nya, äta mindre kött).

Sidan 16
5.   Det är sötvatten som vi behöver till 

  odlingar och som dricksvatten. (Största 
delen av jorden är täckt av havsvatten.)

6. a) Elevens eget svar (t.ex. Sverige).
 b) Elevens eget svar (t.ex. Indien).
7. Elevens eget svar.  

Kan du det här?
1. järnväg bergstopp
2.  Att 1 cm på kartan är 5 mil i verkligheten
3.  T.ex. Vind och vatten kan flytta jord och
 sand. Is kan spränga berg.
4.  Exempel: isräfflor, rullstensåsar, flyttblock
5.  Det tar ett år för jordklotet att snurra ett 

varv runt solen.
6.  Med klimat menas hur vädret är på en 

plats under en längre tid.
7. Många forskare tror att jorden blir  
 varmare för att vi släpper ut för mycket  
 växthusgaser i atmosfären.
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Människan, naturen och 
resurserna

Sidan 17
1. a)  T.ex. vägar, vindkraftverk, hus, åkrar, 

el-ledningar, bro, bensinmack, staket, 
vägskyltar.

 b)  Elevens eget svar (t.ex. vägen var 
mycket smalare och inte asfalterad, det 
fanns inga vindkraftverk, färre bilar och 
många fler bondgårdar, kanske betade 
djur på slätten och förmodligen låg här 
ingen bensinmack).

2.  a)  antalet sorkar blir fler 
antalet huggormar blir fler

 b)  antalet sorkar blir ännu fler 
antalet plantor blir färre och vi får 
mindre med jordgubbar

Sidan 18
3.  antalet plantor blir fler och vi får mer 

jordgubbar
  antalet huggormar blir färre, de måste 

söka föda någon annanstans
4. För att balansen i naturen ska fungera bra.
5.  Något i naturen vi kan ha nytta av.
6. 
Naturresurs Råvara Industri Produkt 

Åker Vete Bageri Bulle

Havet Fisk Fiskfabrik Fiskpinnar

Berggrund Järnmalm Stålverk Nyckel

Älv Forsande vatten Vattenkraftverk El

Sidan 19
7. a)  Dricka kranvatten istället för vatten 

på flaska, äta vegetariskt, cykla istället 
för att åka bil, köpa secondhand och 
begagnade saker istället för nya.

 b)  På så sätt spar vi på naturens resurser 
och påverkar miljön mindre.

8. a)  T.ex. åka bil ofta korta sträckor, slänga 
och köpa mycket nya saker.

 b)  Naturen påverkas mer och vi 
använder mer av jordens resurser.

9.   Elevens eget svar.

Sidan 20
10. T.ex.

Jag vill bygga 
fabriker.
Därför att vi vill kunna 
anställa fler och 
producera mer müsli.

Jag vill bygga 
idrottsarena.
Därför att vi behöver 
fler fotbollsplaner.

Jag vill ha naturen 
som den är.
Därför att det är vårt 
promenadområde.

Jag vill bygga en väg.
Därför att vi vill 
ha mindre trafik i 
centrum.

Jag vill bygga 
bostäder.
Därför att 
ungdomarna behöver 
flytta hemifrån.

11. a) b) c) Elevens eget svar.

Sidan 21
12. återvinna –  när vi tar en gammal sak och  

gör om den till en ny
  en hållbar utveckling – när vi inte förstör 

och inte använder slut på naturens 
resurser samt försöker dela dem rättvist

  näring –  behöver allt som lever och växer
 allemansrätt  –  den ger oss rätt att röra oss 

var vi vill i skog och mark
 naturresurs –  något i naturen som vi har  

 nytta av
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Många 
maskiner 
används.

Det mesta av 
arbetet gjordes 
för hand med 
hjälp av enkla 
redskap.

Hästarna var
viktiga för att 
dra plogar och 
kärror.

Traktorn är ett 
viktigt redskap 
som kan användas 
till mycket.

Kan du det här?
1. Elevens eget svar (t.ex. 
 bygga hus, vägar och industrier, anlägga  
 åkrar).
2.  Hur näringen förflyttas mellan växter 

och djur (och till oss människor).
3.  a)  Elevens eget svar (t.ex. åkermark, berg, 

hav, älv).
  b)  Elevens eget svar (t.ex. odla vete, 

bryta järnmalm, fiska fisk, använda 
vattnets kraft i en älv till el).

4. Elevens eget svar.

Den odlade marken

Sidan 22
1.  havre. Elevens eget svar. 

(havregryn, müsli, mat till hästar)
  vete. Elevens eget svar. 

(bröd, pasta)
  korn. Elevens eget svar. 

(korngryn, mjöl, öl)
  råg. Elevens eget svar. 

(bröd, rågsikt)
  raps. Elevens eget svar. 

(margarin, matolja, glass, tvål)
  potatis. Elevens eget svar. 

(kokt till mat, pulvermos, chips, pommes 
frites)

2. gödsla
 plöja
 harva
 så
 bekämpningsmedel
 skörda
3.  Elevens eget svar. 

(traktor, gödselspridare, plog, harv, 
såmaskin, skördetröska)

Sidan 23
4. a)  Det gör att det växer bättre och 

bonden får större skördar.
 b)  Det tar död på insekter och ogräs 

som annars kan förstöra skörden.

5. a) Äta ris.
 b)  Äter man svensk färskpotatis i Asien 

har den med största sannolikhet  
transporterats dit med flyg. En sådan  
transport belastar miljön.

6 . Elevens eget svar (t.ex.
 slänga mindre mat, planera matinköp  
 väl, handla närodlat, välja mat efter  
 årstid, kompostera).
7.
 FÖRR I DAG
Alla på gården  Arbetare En bonde kan 
fick hjälpa till,   själv sköta
även barn.  ett lantbruk.

  Arbetet 

  Hästen/ 
  traktorn 

Sidan 24
8. Elevens eget svar.
9.  Elevens eget svar.

Kan du det här?
1.  Elevens eget svar. (vete, råg, havre, 

korn)
2.  Bonden gödslar därför att skörden 

ska bli större.
3.  Konstgödsel och bekämpningsmedel 

hör ihop med inte ekologiskt. Gödsel 
från kor och KRAV-märke hör ihop med 
ekologiskt.

4. a)  Ofta därför att bäst-före-datumet 
passerats.

 b)  Göra biogas som används som 
bränsle i bilar eller kompostera så det  
blir till ny jord.

5.  T.ex. Förr var det många som måste 
hjälpas åt på en gård. I dag finns 
maskiner till hjälp, så en bonde kan klara 
att nästan ensam sköta en gård.
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Skåne

Sidan 25
1. 1 Malmö
 2 Lund
 3 Landskrona
 4 Helsingborg
 5 Trelleborg
 6 Ystad
 7 Kristianstad
 8 Hässleholm
 9 Ängelholm
2.  10 Ivösjön
 11 Immeln
 12 Ringsjön
3. a) 13 Östersjön
 b) 14 Öresund

Sidan 26
4. a) Österlen
 b) Hallandsåsen
 c) Kullen
 d) Ven
 e) En flygplats
5. Odlad mark är vanligast.
6.  Elevens eget svar. 

(Det växer bra i lerjord.)
7.  Danmark
8. a) kronhjort
 b) prästkrage
 c) Öresundsbron
 d) Ales stenar
9.  Elevens eget svar. 

(Falsterbo ca 2 mil
 Helsingborg ca 5 mil
 Danmark ca 2 mil)
10. Elevens eget svar.

Blekinge

Sidan 27
1. 1 Karlskrona
 2 Ronneby
 3 Karlshamn
 4 Olofström
 5 Sölvesborg
2. a) Småland
 b) Skåne
3. Siffrorna står på rätt plats på kartan

6 Mörrumsån, 7 Ronnebyån, 8 Lyckebyån
4. 

6
7 8

1
1

O

O P P

P P

O

Ö I

IX

X

J U

N G

GK

K

K U N G

S

S A T T A

R

R

R

R

L

L

L

S S

J UK U N G LS S

K

KE

E

V V

E

K

K

K

R

N

A

Ä

A A

A

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Upptäck Sverige Arbetsbok facit © Författarna och Liber AB Får kopieras 7/24 

7

SVERIGE

LITAUEN

LETTLAN

ESTLAN

F I N L A

NORGE

DANMARK

Småland

Sidan 28
1. 1 Jönköping
 2 Kalmar
 3 Växjö
 4 Nybro
 5 Värnamo
2. 6 Vättern
 7 Bolmen
 8 Åsnen
3. Exempelvis Nässjö, Eksjö och Gnosjö.
4.  Elevens eget svar. (Glas, papper, 

möbler, råttfällor och hus är några 
saker som tillverkas i Småland.)

5.  Ett företag som säljer möbler i Sverige 
och i många andra länder.

6. a)  Elevens eget svar. (Steniga åkrar 
gav inte tillräckligt med mat. 
De flyttade för att få ett bättre liv 
och slippa vara fattiga.)

 b) Elevens eget svar.

Kusten och havet

Sidan 29
1. sidan 61 klippkust 
 sidan 68 klippkust 
 sidan 155 sandstrand  
 sidan 73 sandstrand

2a) b)

1.  Bottenviken
2. Bottenhavet
3. Östersjön
4. Öresund
5. Kattegatt
6. Skagerrak
 c)  Östersjön är ett instängt innanhav 

som fylls på av sötvatten från många 
älvar. Därför är Östersjön inte lika salt 
som vattnet utanför Västkusten.

3.  En skärgård är en kust med många stora 
och små öar.

Sidan 30
4. a)  Elevens eget svar. 
 b)  fiskebåt, segelbåt, roddbåt (jolle), 

och motorbåt
 c)  Husen kan vara båthus, hus 

att förvara fiskeredskap i eller 
sommarstugor.

 d)  Husen ligger skyddade från havets 
vågor och starka vindar.

1

2

3

4

56
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5. Inlandisen som tidigare legat över  
 Sverige smälte bort för 6 500 år sedan.  
 Då började landet sakta att resa sig.
6. Den mark som tidigare hade legat under  
 vatten blir bra mark att odla på.
7. Bostäder och åkrar blir översvämmade.  
 De som bor där måste flytta längre inåt  
 land. Finns inte annan mark att odla på
 kan översvämningar leda till   
 svältkatastrofer.

Sidan 31
8. Elevens eget svar.
9 .  Växter och djur i havet störs (INTE ska 

strykas över) om man släpper ut gifter, 
olja eller gödsel.

  Alger trivs (INTE ALLS ska strykas 
över) och blir fler när gödsel hamnar 
i havet.

  Gödsel används för att grödorna på 
åkern ska (SMAKA ska strykas över) 
växa bättre.

Sidan 32
10.  Elevens eget svar. 

(Olja har släppts ut från ett fartyg.)
Fåglar som får mycket olja på sig kan 
inte flyta, flyga eller hålla värmen. De 
dör.

11. Elevens eget svar.
12. Elevens eget svar.

Kan du det här?
1. Elevens eget svar (t.ex. Östersjön,  
 Bottenhavet och Kattegatt).
2. en blandning av salt och sött vatten
3.  Havets vågor kan ta med sig delar av  
 kusten ut i havet. Vi människor kan  
 bygga hamnar och bygga hus längs  
 kusten.
4.  Elevens eget svar (t.ex. trål, snörpvad, 

ekolod).
5.  Elevens eget svar (t.ex. övergödning,  
 algblomning, bottendöd, oljeutsläpp).

Halland

Sidan 33
1. 1 Halmstad
 2 Falkenberg
 3 Varberg
 4 Kungsbacka
2. 5 Viskan
 6 Ätran
 7 Nissan
 8 Lagan
3. Kattegatt
4. a)  Det är sandstränder längs en stor 

del av Hallands kust. 
 b)  För att inte sand från stränderna 

ska blåsa in på åkrarna. 
5.  Eftersom Bockstensmannens kropp 

legat i en mosse där inga svampar 
eller bakterier kan leva, så hade hans 
kropp inte ruttnat.

6.  Elevens eget svar. (t.ex. potatismospulver, 
chips, pommes frites, potatismjöl, potatis 
på burk, djupfryst potatisgratäng).
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Bohuslän

Sidan 34
1. 

2. Strömstad
3. 5 Tjörn
 6 Orust
4. 7 Hakefjorden
 8 Gullmarn
 9 Brofjorden
5. Skagerrak skrivet på kartan
6. 
 

7. Elevens eget svar.

Öland

Sidan 35
1. 1 Byxelkrok
 2 Löttorp
 3 Borgholm
 4 Färjestaden
 5 Mörbylånga
 6 Degerhamn
2. a) Östersjön
 b) Kalmarsund
3.  Långe Jan ligger längst söderut 

på Öland. 
4. a) Cirka 2 mil
 b) Cirka 14 mil
5.  Elevens eget svar. 

(Stora Alvaret är en stor slätt där det 
växer många blommor men nästan 
inga träd på den tunna jorden.) 

6.  Elevens eget svar. 
(I dag gör vinden så att propellrar 
på vindkraftverken snurrar och ger 
elström.)

7.  Elevens eget svar. 
(Maria kan titta på fåglarna i Ottenby 
eller åka till Ölands djurpark. Micael 
kan åka till Stora Alvaret. Jill kan åka 
till fornborgen i Eketorp, slottsruinen i 
Borgholm och till Solliden.)

1

2

3

4

Skagerrak

A RB U LL E

TO R SU

V IH A SV K

Ä LK N U B SB

TS LA

J O L B RÄ

R DS K Ä R ÅG

M A N E T

1
1

2

3

4

5

6

7

8

N
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Gotland

Sidan 36
1. 1 Visby
 2 Slite
 3 Roma
 4 Fårösund
 5 Hemse
 6 Ljugarn
 7 Klintehamn
2.  

Öarna utsatta på kartan ska vara 
 8 Gotska Sandön, 
 9 Fårö, 
 10 Lilla Karlsö och 
 11 Stora Karlsö.
3. Visby, mur, medeltiden, fiender
4.  Raukar är stora figurer av hård 

kalksten. De mjuka delarna av stenen 
har försvunnit, bara de hårda står kvar.

5.  Elevens eget svar
(t.ex. vädret, mycket sol, naturen skiljer 
sig mycket från fastlandet, möjligheter 
till bad, cykling).

6. Elevens eget svar.
7. Elevens eget svar.

Vid sjön

Sidan 37
1. Fråga Slättsjön Skogssjön
 Natur runt sjön åker skog
 Näring i sjön mycket lite
 Typ av botten dyig stenig
 Djurliv många djur få djur
 Vattnet grumligt klart
2. Elevens eget svar.
3. 1. Hornavan
 2. Storsjön
 3. Siljan
 4. Mälaren
 5. Hjälmaren
 6. Vättern
 7. Vänern
4. Mälaren, Hjälmaren och Vänern
5. Elevens eget svar.

Sidan 38
6. Storsjön  Mälaren  Vänern  Siljan
7. Elevens eget svar (t.ex.
 Sjön för nöjes skull:
 friluftsliv
 bad
 båt och fritidsfiske
 Sjön som arbetsplats:
 transport med fartyg
 glasskiosk vid sjön
 badvakt
 Sjön som nytta i hemmet:
 dricksvatten
 vatten till dusch).
8. Elevens eget svar (t.ex.
 använda vattnet som dricksvatten
 bada i vattnet, fiska). 

0 5 m1 2 3 4

Norr

9

10

11

8
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Sidan 39
9. a)  Elevens eget svar. 

(Gödsel i sjön gör att algerna blir fler 
och vassen växer.)

  Elevens eget svar. 
(T.ex. bygga dammar så att vattnet 
kan renas på näring innan det 
släpps ut i sjön.)

 b)  Elevens eget svar. 
(Skadliga ämnen från bilarnas avgaser 
och fabrikernas skorstenar har hamnat 
i sjön.)

  Elevens eget svar. 
(T.ex. rena avgaserna från bilar och 
fabriker innan de släpps ut.)

10. a)  Man renar vattnet så att det går att 
dricka.

 b)  Man renar avloppsvatten 
i reningsverket innan det 
släpps ut i sjön.

Kan du det här?
1.  Elevens eget svar. (T.ex. i slättsjöns 

vatten finns mycket näring, här trivs 
många växter och djur, slättsjöar 
är ofta grunda, har mjuk och dyig 
botten.)

2. Vänern
3.  Elevens eget svar. (T.ex. transporterar 

saker, hämtar dricksvatten, fiskar, 
badar)

4.  Övergödd sjö  –  Har fått för mycket 
näring

   – Har grumligt vatten
  Försurad sjö   –  Har drabbats av  

luftföroreningar
   – Har klart vatten

Dalsland

Sidan 40
1. 

2. 

3. a) Baljåsen
 b) 301 meter
4. a) Dalboslätten
 b) Man odlar säd, potatis och ärtor.
5.  En bro fylld med vatten 

(för båtar).
6.  Elevens eget svar. 

(Det finns mycket skog och djuren får 
vara ifred.)

7. Elevens eget svar.
8. Elevens eget svar.

Norr

Norr

1
2

3

4

5

6

7
8
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Västergötland

Sidan 41
1. 1 Göteborg
 2 Borås
 3 Falköping
 4 Lidköping
 5 Mariestad
 6 Skara
 7 Skövde
 8 Trollhättan
2.  9 Vänern
 10 Vättern
 11 Göta kanal
3.   Europavägen som går genom hela 

Västergötland är E20.

Sidan 42
4. a) ostar
 b) mejeri
5.  a) Göteborg.
 b) Göta älv
 c) Trollhättan
 d) Skövde 
 e) platåberg
 f ) tranor 
 g) Borås
 h) Liseberg 
6.  Elevens eget svar.

Östergötland

Sidan 43
1. 1 Linköping 
 2 Norrköping 
 3 Motala
 4 Mjölby
 5 Vadstena 
 6 Söderköping
 7 Finspång
2. 8 Vättern
 9 Göta Kanal
 10 Bråviken 
 11 Östersjön 
3. 12 Elevens eget val
 13 Elevens eget val
 14 Elevens eget val

Sidan 44
4. a)  Den passerar en sluss, båten 

slussas.
 b)  Elevens eget svar. (Man bygger 

slussar och kanaler mellan sjöar 
där det är stora höjdskillnader i 
landskapet.)

5.  T.ex. ärtor, havre, vete, korn och raps.
6.  På SMHI i Norrköping försöker man ta 

reda på hur vädret ska bli.
7. a) Slätbaken
 b) Söderköping
 c) Roxen
 d) Motala
8.  a) Elevens eget svar.
 b) Elevens eget svar.
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I staden

Sidan 45
1. a)  Elevens eget svar (t.ex. Luleå, Kalmar, 

Malmö, Helsingborg).
  b)  Elevens eget svar (t.ex. Östersund, 

Västerås, Mora, Jönköping).
 c)  Elevens eget svar (t.ex. Förr behövde 

man bo nära vatten för att ha tillgång 
till dricksvatten, vatten till matlagning. 
På hav, floder och sjöar var det också 
vanligt att det gick båtar lastade med 
varor till och från staden).

2.  Elevens eget svar. 
3. a)  T.ex. En tätort där det bor fler än 

200 personer. Ofta finns här också 
matbutiker och andra butiker i ett 
centrum.

 b)  Elevens eget svar. 
(T.ex. butiker, nöjen och arbeten) 

Sidan 46
4. Elevens eget svar.
5.   Elevens eget svar. 

(Staden för 100 år sedan: T.ex. många 
hästar, nästan inga bilar, tomt på 
människor, inte så många skyltar)

Sidan 47
6. 1.  Nej, här finns inte några spår efter  

människor.
 2.  a) De lever som bönder i en liten by. 
 b)  Havsviken har blivit insjöar och en 

flod. Träden har huggits ner och 
blivit till staket och hus i byn.

 3.  a)  Nu lever de som stadsbor, men  
de odlar fortfarande i staden och 
har djur där.

 b)  De bor fler människor här nu och  
de har byggt en stenmur och hus  
av sten. I berget kan man se var  
människorna brutit sten.

 4. a) De lever som stadsbor gör idag. 
 b)  All mark är bebyggd eller odlad 

skog. Det finns bostäder, industier, 
men också mycket som har med 
kommunikationer att göra: bilvägar, 
järnvägar, flygplats. 

    Här syns inte längre spår av att man 
odlar mat eller har djur.  Maten 
transporteras till staden från andra 
delar i landet, eller från andra länder i 
världen.

Sidan 48
7. a) Bombay
 b) 2 miljoner
8. a) Elevens eget svar (t.ex. 
 bostäder – bostadsbrist, slumområden,  
 sopor – problem med att förvara dessa
 luften – mer trafik gör luften sämre).
 b)  Elevens eget svar (t.ex. Bygga bra tåg- 

och tunnelbanor under jord. 
Anlägga fler hus utanför staden eller 
bygga högre på befintliga hus.  
Sopsortera bättre och odla på hustak).

Sidan 49
9. Gröna Lund  Skansen  T-centralen
10. Elevens eget svar

Kan du det här?
1.  Elevens eget svar (t.ex. butiker, arbeten, 

nöjen).
2. Jag åker från bostadsområdet utanför  
 stan till stadens mitt (centrala delar)  
 varje dag.
3. Elevens eget svar (t.ex. man bodde  
 trångt, ingen trafik, häst och vagn,
 barnen lekte ute på gatan, man   
 handlade i många olika små butiker).
4.  Elevens eget svar (t.ex.
 Mycket biltrafik –  bättre kollektiva  
 kommunikationer
 Dålig luft –  odla på hustak i stan
 Många sopor – sopsortera bättre).
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Södermanland

Sidan 50
1. 1 Stockholm
 2 Eskilstuna
 3 Södertälje
 4 Nyköping
 5 Oxelösund
 6 Katrineholm
 7 Strängnäs
 8 Nynäshamn
2. 9 Båven
 10 Hjälmaren
 11 Östersjön
3. Hjälmaren och Mälaren
4. Oxelösund
5. Uppland.
6.  E20 (genom Eskilstuna) och E4 

(genom Nyköping) är skrivna i rutorna 
på rätt plats.

Sidan 51
7.   Elevens eget svar (t.ex. 

Det bor många människor i 
Södermanland eftersom halva 
Stockholm ligger i landskapet och det 
finns många arbetsplatser).

8.  Elevens eget svar. 
(Lastbilar, mediciner, knivar, saxar, 
nycklar, lås och andra saker av järn och 
stål.) 

9 .

10. a) Elevens eget svar.
 b) Elevens eget svar.
 c) Elevens eget svar.
11. Elevens eget svar.

Uppland

Sidan 52
1. 1 Stockholm
 2 Tierp
 3 Östhammar
 4 Norrtälje
 5 Uppsala
 6 Enköping
 7 Sigtuna 
 8 Vaxholm
2.  E4 (genom Uppsala) och E18 

(till Norrtälje) är skrivna i rutorna 
på rätt plats.

3. 9 Bottenhavet
 10 Ålands hav
 11 Östersjön
 12 Mälaren
4. 13 Gräsö
 14 Ljusterö
 15 Värmdö
5. Norrtälje

1

1 S L O T T
2 S Ö R M L A N D

3 V A N D R A

4 G L O B E N

5 N Ä C K R O S
6 T O M T I T S

7 M Ä L A R E N 
8 L A N D S O R T

9 S T Å L V E R K

10 G R Ö N A L U N D

11 B Å V E N
12 S Ö D E R T Ä L J E
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Sidan 53
6. Poängjakten

Plats 1-poäng 2-poäng
 1. Skutskär Ja Dalälven
 2. Forsmark Ett kärnkraftverk Elektricitet
 3. Gräsö En ö Bottenhavet 
 4. Roslagen Havsörn Havsörnen äter fisk.
 5. Norrtälje E18 Ja
 6. Arlanda Flygplats Stockholm och Uppsala
 7. Stockholm Norra delen Gränsen går i Gamla stan
 8. Enköping Nej Skiftnyckeln
 9. Uppsala Pelle Svanslös Begravd i domkyrkan

10. Uppland Gästrikland, eller Västmanland 
eller Södermanland

Birka var en handelsplats på 
Vikingatiden

7. Elevens eget svar.

Närke

Sidan 54
1. 

2. Värmland
 Västergötland
 Östergötland
 Södermanland
 Västmanland
3.  Hjälmaren och Vättern. 

4. a) Söder
 b) Öster
 c) Norr
5.  Elevens eget svar. 

(Örebro är den största staden i Närke. 
Här finns ett slott, en svamp som är ett 
vattentorn och ett universitet.) 

6.  På Närkeslätten odlar man säd, potatis 
och raps.

7.  I Fagertärn finns ovanliga näckrosor som 
är röda.

8. Elevens eget svar.

0 5 m1 2 3 4

Norr

1

2

3

4

5
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Västmanland

Sidan 55
1. 1 Västerås
 2 Sala
 3 Norberg
 4 Fagersta
 5 Lindesberg
 6 Arboga
 7 Köping
 8 Hallstahammar
2. a) Uppland 
 b) Södermanland
3. Västerås
4.  Elevens eget svar. 

(De som slutar på -berg, -hyttan- 
eller -hammar till exempel Norberg, 
Skinnskatteberg, Riddarhyttan, 
Kopparberg, Lindesberg och 
Hallstahammar.)

5. Elevens eget svar.

I skogen

Sidan 56
1.  Elevens eget svar.
2. Elevens eget svar (t.ex. 
 odlad mark, städer, sjöar, fjäll).

Sidan 57
3. a) kulturskog
 b)  Kulturskog är skog som människan 

sköter om och planterar.
 c)  Urskogen måste finnas kvar för annars 

riskerar vissa växter och djur att dö ut 
eftersom de lever på exempelvis döda 
träd.

4. 
BARRSKOGEN  LÖVSKOGEN
Trivs i hela Sverige. Finns mest i 
  södra Sverige
Gran och tall. Björk, ek, alm,  
  lönn.
Älg, lo och björn. Insekter, harar, 
  ekorrar
5 . 4 3 2

 1 6 5

6. Elevens eget svar.

Sidan 58
7.  a)  Ordningen på orden som ramlat bort 

blir: fälla, ta bort grenar och kapa, 
samla ihop stockarna, plantera, gallra, 
avverkning

 b)  Skogen skulle minska och till slut vara 
helt borta.

8. Förr I dag
 nej ja
 ja nej / ja
 ja nej
 nej ja
 nej ja
 ja nej



Upptäck Sverige Arbetsbok facit © Författarna och Liber AB Får kopieras 17/24 

17

Sidan 59
9.  Elevens eget svar (t.ex.
 För djuren: föda, boplats
  För barnen: lekplats, lektionsplats, 

motionsplats
  För miljön: förbättrar luft, håller 

jordtäcket kvar, viktig för mångfalden av 
arter

  För industrin: mediciner från växter, mat 
t.ex. lingonsylt, trävaror t.ex. virke).

10. a)  Ordningen på personerna blir från 
vänster: jägaren Bosse, turisten Jane, 
bilisten Sten och skogsägaren Karin.

 b) Elevens eget svar.
 c) Elevens eget svar.

Sidan 60
11. Elevens eget svar.
12. Elevens eget svar.

Kan du det här?
1. Barrskog: gran, tall
  Lövskog: t.ex. björk, ek, alm, ask, lind, 

lönn, bok
2.  ved, blåbär, möbler, kartonger, golv, 

papper
3.  Elevens eget svar (T.ex. Arbetet förr var 

tungt och farligt.) 
4. Träden fångar upp koldioxid i luften och  
 minskar därför växthuseffekten.
5.  Tar man bort många träd på samma 

plats dör en del växter ut och djur som 
levt i skogen tvingas söka sig till andra 
platser.

6.  Elevens eget svar. (T.ex. De är en 
fara i trafiken. De äter upp nysådda 
trädplantor.)

Värmland

Sidan 61
1. 

2. 8 Vänern
 9 Övre Fryken
 10 Mellanfryken
 11 Klarälven
3. Ville bor i Kristinehamn 
 Vilma bor i Arvika
4.   Skogen i Värmland ger arbete till 

många. De fäller träd i skogen, arbetar 
vid sågverk och i pappersbruk.

5.  a) Selma Lagerlöf
 b) Nobelpriset
6 Elevens eget svar.

Norr

0 5 mil1 2 3 4

1 2

3

4

5

6

7
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Dalarna

Sidan 62
1. 

2.   Namnet Siljan skrivet på rätt plats på 
kartan.

3. a) Storvätteshågna 1 204 meter
 b) Nipfjället 1 191 meter
 c) Städjan 1 131 meter
4. a) Dalahästar görs i Nusnäs
 b) Skinnkläder görs i Malung
 c) Knivar görs i Mora
5.  a) En utförsåkare bör åka till Sälen.
 b)  En som gillar björnar bör åka till 

Orsa.
 c)  En som gillar konst bör åka till 

Mora (Zorn) och Sundborn (Carl 
och Karin Larsson).

6. Elevens eget svar.

Gästrikland

Sidan 63
1. 1 Gävle
 2 Sandviken
 3 Ockelbo
 4 Hofors
2.  

3.  Kungsberget är skrivet på rätt plats på 
kartan.

4. a) Hälsingland
 b) Uppland
5. a) Gävle 
 b) Resan är cirka 3,5 mil
6. a) Båtarna är lastade med kaffebönor.
 b)  Kaffebönorna rostas bruna och mals 

till kaffepulver.
7.  Elevens eget svar (t.ex. 

saker av rostfritt stål och hårdmetall).
8. Elevens eget svar.

0 5 mil1 2 3 4

Norr

7

8

5

6
3

2

1
4

Siljan

N

6

8

5

7

Kungsberget
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Hälsingland

Sidan 64
1. 1 Hudiksvall
 2 Söderhamn
 3 Bollnäs
2.   Eleven har valt tre orter och siffrorna 

fyra till sex har placerats på rätt plats på 
kartan. 

3.  7 Norra Dellen
 8 Södra Dellen
 9 Ljusnan
 10 Bottenhavet
4. Cirka 5 mil.
5.  a) Järvsö
 b) lin
6.  Elevens eget svar. 

(Varje sommar är det hambotävling, man 
dansar från Hårga till Järvsö.)

7. Elevens eget svar.

Medelpad

Sidan 65
1.

Nr Namn Stad/
ort Älv Ö Berg

1 Sundsvall X
2 Timrå X
3 Ånge X
4 Indalsälven X
5 Ljungan X
6 Alnön X
7 Flataklocken X

2. 

3. Elevens eget svar.

Ångermanland

Sidan 66
1. 1 Härnösand
 2 Kramfors
 3 Sollefteå
 4 Örnsköldsvik
2. 5 Faxälven 
 6 Ångermanälven
3. 2  Inlandsisen smälte bort.
 4   Klipporna stupar allt brantare ner 

i havet.
 1   Inlandsisen täckte Ångermanland och 

tyngde ner marken.
 3   Marken höjer sig fortfarande så att 

jordytan stiger.
4. Bävern bor vid: Vatten
 Den äter: kvistar och bark
 Längden är: cirka en meter
 Den väger ca: 30 kilo
5.  Nämforsen – Här finns hällristningar. 
 Skuleberget – Här finns en grotta.
 Surströmming –  Jäst fisk som vissa gillar
 Peter Forsberg –  Ishockeyspelare från 

Örnsköldsvik.
6. Elevens eget svar.
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Vid älven

Sidan 67
1. a)  Elevens eget svar. 

(Akkavare 2 015 m)
 b)  Elevens eget svar. 

(Vietas, Harsprånget, Ligga, Messaure, 
Porsi, Laxede)

 c)  Elevens eget svar. 
(Det är mest skog.)

 d)  Elevens eget svar. 
(Ja, utmed älven.)

 e) Luleå
 f )  Elevens eget svar. 

(Likheter är: Älven börjar i fjällen. 
Mycket vatten samlas i en sjö 
innan det rinner vidare ner mot 
kusten. Städer och orter ligger vid 
kusten. Skillnaden är: Det finns fler 
vattenkraftverk i Luleälven.)

2. 3 
 1 
 4 
 2 
 5

Sidan 68
3. a) Följande saker kan du inte använda:
 hårtork, dammsugare, dator, mobil- 
 telefon, mikrovågsugn, vattenkokare, 
 TV-spel, brödrost, musikanläggning,
 TV, kylskåp, tvättmaskin, spis, lampa, 
 frys, strykjärn.
 b) Elevens eget svar.
4. Kärnkraftverk – avfallet måste lagras på  
 en säker plats i berggrunden därför att  
 det kan avge radioaktiv strålning.
 Vattenkraftverk – inga utsläpp, men kan  
 påverka livet i älven där det byggs.
 Värmekraftverk –mycket utsläpp av  
 skadliga ämnen från olja och kol.
5. En förnyelsebar energikälla tar aldrig  
 slut.
6. Nya lampor (LED) och nyare el-apparater  
 drar mindre el.  Vi spar mer el nu än förr.

Sidan 69
7. a) Mali, Kina och Indien
 b)  Eftesom befolkningen är så stor i

Kina och Indien, så påverkas den 
totala elkonsumtionen och miljön 
mycket om människorna i dessa 
länder skulle öka sin elförbrukning.

8. Mynning –  kallas platsen där älven rinner 
ut i havet

 Älv –  kallas ett vattendrag som är större
än en å

 Vattenmagasin –  är en stor samling
vatten ovanför 
kraftverksdammen

 Turbin –  är en stor propeller som snurrar
runt med hjälp av rinnande 
vatten

 Generator –  gör elektricitet av kraften
från den snurrande turbinen

 El –  är en kraft som används till 
belysning, maskiner och 
uppvärmning

Kan du det här?
1.  Älvens vatten samlas i ett vattenmagasin 

och släpps på genom dammluckor in till 
kraftstationen. Där finns en turbin som 
snurrar när vattnet forsar förbi. Turbinen 
driver runt en generator som tillverkar el. 

2. Energi från solen, vinden och vattnets  
 rörelser är förnyelsebar.
3. Elevens eget svar (t.ex. sänka inomhus-
 temperaturen någon grad, spara på
  varmvatten genom att duscha snabbare, 
 sätta lock på kastruller med vatten 
 som ska koka, stänga av el-apparater
 istället för att ha de på stand by-läge,
 släcka ljuset i rum där ingen vistas, fylla
 tvättmaskinen ordentligt när man ska
 tvätta).



Upptäck Sverige Arbetsbok facit © Författarna och Liber AB Får kopieras 21/24 

21

Västerbotten

Sidan 70
1. 1 Umeå
 2 Holmsund
 3 Skellefteå
 4 Rönnskär
 5 Boliden
2. Umeälven
 Vindelälven
 Skellefteälven
 Byskeälven
3.  Ångermanland, Lappland och 

Norrbotten
4. Påstående Sant Falskt
Det finns nästan 
ingen skog i landskapet.  X
Umeå är en stad 
i Västerbotten. X
Byskeälven rinner 
genom Burträsk.  X
Man bryter både 
koppar, guld och silver 
i Västerbotten. X
Palt görs på vetemjöl.  X 
Vill man vaska guld ska 
man åka till Skellefteälven. X
5. a)  Elevens eget svar. 

(Eftersom det finns så lite 
guld, så blir priset högt.)

 b) Elevens eget svar.

Norrbotten

Sidan 71
1. 

2.  Polcirkeln skrivet på rätt plats på 
kartan.

3. Muonioälven – Torneälven
4. 

5. Elevens eget svar.

N

1 2
3

4

5

Polcirkeln
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I fjällen

Sidan 72
1.  Fjälltoppssymbol vid följande 

beskrivningar:
Här finns höga berg där det inte växer 
några träd.
Här är det svalt på vintern och det 
blåser inte så mycket.
Här finns stora väldiga vildmarker med 
myrar, forsar och urskogar.
Här bor inte så många människor.
Här finns skogar av fjällbjörk.
Här finns snö och is som aldrig smälter 
på bergens toppar.

2. a)  Norr om polcirkeln är det sol dygnet 
runt några veckor på sommaren.

 b) 

 

 c) Treriksröset
 d)  Stämde svaret på fråga c med 

kartan? Svaret på c) är den plats 
som har den högsta stapeln i b).

Sidan 73
3. Elevens eget svar.
4. a)  Sylgalciären har smält ner och blivit

mycket mindre.
 b) Klimatet i fjällen är varmare idag.
 c)  Träd och växter klarar idag av att växa

allt längre upp på fjället. Trädgränsen 
flyttas uppåt.

5 . Sápmi
6. Cirka 36 000 samer finns i Sverige.
7 .  Kött, skinn och horn (som samerna 

använder till att till exempel göra 
knivskaft och skedar av.)

Sidan 74
8. T.ex. granit och kalksten
9. En malm är sten som innehåller metall, 
 t.ex.  järnmalm. Ur malmen kan man  
 utvinna metallen genom att smälta  
 malm. Av järnmalm kan man få stål.
10.  a)  Här borrar man hål i taket och stoppar 

i dynamit i hålen.
 b) Här krossas malmen.
  c)  Här kommer malmen i ett 

störtschakt och lastas i vagnar.
11.  Elevens eget svar. 

(Idag har maskiner tagit över en 
del av de farliga jobben i gruvan. 
Gruvarbetarna kan också styra 
maskinerna på säkert avstånd.)

12. Elevens eget svar.
13. 2  I stålverket tar man bort det sista kolet 

i järnet.
 3  En stålugn blåser syrgas genom det 

smälta järnet.
 4  Det smälta stålet hälls ut i en 

gjutmaskin och stelnar till skivor 
eller stänger.

 6 Rent stål som är klart att användas.
 5  Stålet valsas till olika produkter i ett 

valsverk.
 1 Järnmalmen smälts i en masugn.
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Sidan 75
14. masugn En stor ugn där …
 berggrund Det hårda berglager som...
 glaciär Is som inte smälter …
  ursprungs- En folkgrupp som var 

befolkning först …
 malm Sten som innehåller …
15. Elevens eget svar.

Kan du det här?
1.  Berg som är så höga att inga träd kan 

växa på toppen.
2. Elevens eget svar.
3. Glaciärer smälter och växtligheten ökar.
4. T.ex. renkött, skinn, horn
5. spikar, stål, verktyg, guldsmycken, bilar

Härjedalen

Sidan 76
1. 1 Sveg
 2 Vemdalen
 3 Tännäs
 4 Ramundberget
2. Helagsfjället är 1797 meter över havet
 Skarsfjället är 1594 meter över havet
3. a) Hede, Tännäs och Funäsdalen
 b) Ljusnan
4. Sveriges tak.
5.  Elevens eget svar. 

(En stor del av Härjedalen ligger 
högt över havet. Det finns höga fjäll 
på andra sidan gränsen i Norge som 
hindrar varm luft från Atlanten att 
strömma in i Härjedalen.)

6. Elevens eget svar.

Jämtland

Sidan 77
1. 1 Åre
 2 Duved
 3 Storlien
 4 Bräcke
 5 Östersund
2. a) cirka 30 mil
 b) cirka 25 mil 
3. Åtta stycken 
4. Norge
5. T.ex. Åre, Duved, Storlien, Bydalen
6. Området passar bra för jordbruk.
7. Elevens eget svar.
8 . Elevens eget svar.
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Lappland

Sidan 78
1. 1 Kiruna 
 2 Lycksele
 3 Malmberget
 4 Gällivare
 5 Arjeplog
 6 Arvidsjaur
 7 Jokkmokk
 8 Storuman 
 9 Vilhelmina
 10 Tärnaby
2.  Siffrorna 11 till 13 har placerats på rätt 

plats på arbetskartan. 
3.  Namnet polcirkeln är skrivet på rätt 

plats på arbetskartan. 
4. a) Treriksröset
 b) Sverige, Finland och Norge
5.  Elevens eget svar. 

(Exempelvis Umeälven, Skellefteälven, 
Piteälven och Luleälven)

Sidan 79
6. Kebnekaise 2 106 meter
 Sarektjåkkå 2 089 meter
 Kaskaskatjåkkå 2 076 meter
 Akkavare 2 015 meter
 Pårtetjåkkå 2 002 meter
7. a) Leden är ifylld med färg på kartan.
 b) Abisko och Hemavan
 c)  Elevens eget svar. 

(Exempelvis Saltoluokta fjällstation, 
Kvikkjokk och Ammarnäs)

8. 

9. Elevens eget svar
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