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Våra naturresurser         GRUNDBOKEN sid. 26 - 29 

Vilka är naturresurserna? 
1. Vilka olika naturresurser kan du se på de olika bilderna? 

 
 Du kan välja  
 på dessa ord 
 SKOG 
 FISKEVATTEN 
 ÄLVAR 
 ODLINGSBAR MARK 
 BERGGRUND 
   

 

__________________     ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

__________________     __________________          ___________________ 

2. Vilka råvaror kan man få från dessa naturresurser och vad kan de användas till? 
 
         RÅVARA      FÄRDIG PRODUKT   
 
 

FISKEVATTEN   ___________________  ___________________ 

ÄLVAR    ___________________  ___________________ 

ODLINGSBAR MARK ___________________  ___________________ 

BERGGRUND   ___________________  ___________________ 

SKOG    ___________________  ___________________ 
 

 Du kan välja på dessa ord 

 JÄRNMALM   BRÖD   TORSK   

 SPIK     TRÄVIRKE  TOALETTPAPPER     

 ELEKTRICITET   SPANNMÅL   FORSANDE VATTEN 

 FISKPINNAR 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. 
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              GRUNDBOKEN sid. 26 - 29 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. 

Naturresurser och näringar 

3. Vad menas med en näring?  

________________________ 

________________________ 

________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Förklara uttrycket hållbar utveckling.  ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Vad tycker du att man kan göra, för att vi ska få en hållbar utveckling?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Vad är malm för något?  _____________________________________________ 

7. Vad menas med en gröda?  __________________________________________ 

8. Förklara vad energiskog är för något. ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Vilka näringar kan skogen ge? ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Vad menas med att avverka skog?  ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

11. Vilka råvaror kan finnas i berggrunden förutom malm?  ____________________ 

___________________________________________________________________ 

12. På vilket sätt är vattnet bra för transporter?  _____________________________  

___________________________________________________________________ 

13. Hur kan våra älvar ge oss elektricitet?  _________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Längs kust och hav       GRUNDBOKEN sid. 40 - 41,  44 - 45 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. 

Vilka är haven? 
1. Vad heter de olika haven och vattnen  
runt Sverige? Skriv namnen på raderna! 
 

1__________________________________

2__________________________________

3__________________________________

4__________________________________

5__________________________________

6__________________________________

7__________________________________

8__________________________________ 

9__________________________________ 

2. Varför är inte vattnet i Östersjön lika 
salt som vattnet utanför Västkusten? 
 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

3. Vilka olika slags kuster kan man hitta i Sverige? 
 

___________________________________________________________________ 

4. Vad är en skärgård? 
 

___________________________________________________________________ 

5. Förklara vad fiskekvot är för något? 
 

___________________________________________________________________ 

6. Vad menas med algblomning? 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Vad tycker du att man kan göra för att minska riskerna för oljeutsläpp? 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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                 GRUNDBOKEN sid. 42 - 43 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. 

1. Vad kallas kustens olika delar? Lägg märke till att några ord har 
inte att göra med hav och vatten. Skriv rätt siffra framför de olika orden. 

2. Beskriv med egna ord vad som skiljer en halvö från en ö. 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Hur skiljer sig en bukt och en vik åt? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___ STAD   ___ HALVÖ   ___ ÄLV   ___ BUKT 

___ VÄG   ___ Ö   ___ SJÖ   ___ VIK 

___ JÄRNVÄG  ___ HOLME  ___ SUND  ___ Å 

___ FÄRJA  ___ FYR   ___ UDDE  ___ NÄS 


