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Norden består av de fem länderna Danmark, Fin-
land, Island, Norge och Sverige. Till Norden räk-
nas också Grönland och ögruppen Färöarna som 
båda hör till Danmark samt den norska ögruppen 
Svalbard.

Storleken på Nordens länder
De nordiska länderna är i storleksordning:
   1. Sverige
   2. Norge
   3. Finland
   4. Island
   5. Danmark (Grönland ej medräknat)

Sveriges läge
Sveriges läge kan pekas ut på en världskarta. Det 
går även att beskriva Sveriges läge i förhållande till 
andra länder. Sverige ligger öster om Norge och 
väster om Finland.  

Nordens huvudstäder
De fem huvudstäderna i Norden (Stockholm, 
Oslo, Helsingfors, Reykjavik och Köpenhamn) 
ligger vid havet. Om man flyger direkt från Oslo 
till Helsingfors är avståndet 79 mil mellan de båda 

städerna. Flyger man däremot från Oslo via Stock-
holm till Helsingfors är avståndet endast tre mil 
längre. 

Havet runt Norden
De fem nordiska länderna har kust mot Atlanten 
eftersom både Kattegatt och Östersjön är delar av 
Atlanten. Norge, Sverige och den nordvästra delen 
av Finland bildar en halvö ut i Atlanten. Halvön 
k allas Skandinavien.
Östersjöns största djup är 459 meter och i Ska-

gerrak är det som mest 690 meter djupt. Norges 
västkust består av flera havsvikar som k allas fjordar. 
Den djupaste av dem, Sognefjorden, är 1 308 meter 
på den djupaste platsen.

Skog i Norden 
Gränsen m ellan Norge och Sverige följer bergs-
kedjan Skanderna. Bergskedjan kallas även 
Skandi naviska fjällkedjan. I de högsta områdena 
växer det ingen skog. Dessa fjällområden ovanför 
trädgränsen kallas kalfjäll.  
I de norra delarna av Norden växer gran och tall 

naturligt. I de södra delarna växer lövskog. Där 
finns också stora områden med planterad gran-
skog.
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Höjdskillnader (göta kanal)
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På bilden finns några av Bergs slussar i Göta kanal. 
Slussarna på bilden lyfter eller sänker båtarna 19 
meter. I bakgrunden ses sjön Roxen på 33 m ö.h.
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Höjdskillnader med höjdkurvor
År 1832 öppnades Göta kanal. Kanalen går m ellan 
Sjötorp i Vänern till Mem i Östersjön. Sträckan 
är drygt 19 mil. De största sjöarna som kanalen 
passerar är Viken, Vättern, Boren, Roxen och 
Asplången.
Från havsytan i Östersjön till högsta punkten i 

sjön Viken är det 92 meter. Det finns 58 slussar 
som kan lyfta och sänka båtarna mellan de olika 
vattennivåerna.

Vänern

Vättern

Roxen

Sjötorp

Mem
Östersjön

Göta kanal kallas även för Sveriges blå band.

Till vänster visas höjdskillnaderna med höjdkurvor 
för berget där borgen ”Hohen Neuffen” ligger. 
Ovan visas en genomskärning av två kullar. 
Nedan visas en teckning och en karta med två 
vatten drag, två sjöar och flera bergstoppar.

På en karta brukar höjdskillnader ritas med bruna 
linjer. Varje enskild linje visar exakt samma höjd 
över havet. Höjdskillnaden för varje höjdkurva kan 
till exempel vara 5, 10, 50 eller 100 meter. 
Om varje höjdkurva är 5 meter står det i hörnet 

på kartan att ekvidistansen är 5 meter.  
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Plattektonik
Jordens lito sfär (berggrund) är uppdelad i ett 
a ntal platt or. Plattorna sitter ihop som pussel bitar. 
Nästan alla plattor består av både kontinent (land) 
och havsbotten. Sverige ligger på den Eurasiska 
plattan. En del av den eurasiska plattan är täckt av 
hav, till exempel Östersjön och Nordsjön.  
Alla plattorna glider omkring på den mjuka 

asteno sfären. Ibland glider de isär och ibland kolli-
derar de. Det här kallas plattektonik.

    Plattor på havsbotten spricker och glider isär
Den Eurasiska plattan och den Nordamerikanska 
p lattan förflyttar sig från varandra med ungefär två 
centimeter varje år. I sprickan på Atlantens b otten 
finns vulkaner. De bildar en bergskedja på havs-
botten.

    Plattor på land spricker och glider isär 
I östra Afrika håller Somalia, Kenya och Tanzania 
på att glida iväg från övriga Afrika. Om sprickan i 
östra Afrika fortsätter att växa kommer det så små-
ningom bildas ett hav där.

    Två kontinenter kolliderar
När två kontinenter kolliderar bildas en bergs-
kedja. När I ndien kolliderade med den Eurasiska 
plattan bildades Himalaya som är Jord ens högsta 
bergskedja.  

    Havsbotten och kontinent kolliderar
Berggrunden under havsbotten väger mer än kon-
tinentens berggrund. När havsbotten kolli derar 
med en kontinent tvingas den därför in u nder kon-
tinentens berggrund. 
Berggrunden som tvingas ner under kontinenten 

smälter och då bildas magma. På jordytan uppstår 
vulkanutbrott när magma (lava) tränger upp.
I södra Stilla havet har Nazcaplattan rört sig öst-

erut i flera miljoner år. När den kolliderade med 
den Syd amerikanska p lattan bildades Anderna.

J ordens litosfär är uppdelad i flera plattor. Norra Atlanten blir 1,8 centimeter bredare varje år eftersom den 
nordamerikanska och den eurasiska plattan glider ifrån varandra.

Eurasiska plattanNordamerikanska
plattan

Afrikanska
plattan

Sydamerikanska 
plattan

Antarktiska plattan

Indoaustraliska
plattan

Stilla havs-
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    Havsbottnar kolliderar
När två plattor som består av havsbotten kolli derar  
kommer en av dem glida ner under den andra. Då 
smälter berggrunden och i havet ovanför kolli-
sionen bildas små vulkanöar. 
I Västindien, mellan Puerto Rico och Venezuela, 

ligger flera öar i en lång rad. De heter Små Antill-
erna. De bildades vid en kollision mellan två havs-
bottnar. 

    Djuphavsgravar
När en havsbotten är inblandad i en kollision 
b ildas en djuphavsgrav. Strax norr om Puerto Rico 
ligger Puerto Rico-graven, en djuphavsgrav med 
A tlantens största djup, 9 219 meter. Utanför And-
erna ligger Peru-Chile-graven, en djuphavsgrav 
där det s törsta djupet är 8 055 meter. 
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Alperna bildades när Afrika och Europa kolliderade.
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Jord- och skogsbrukslandskap
Europa består idag till stor del av åkermark och 
kulturskog (o dlad skog). Människans olika sätt att 
använda mark på kallas både markanvändning och  
markutnyttjande.

Urskogen försvinner
Skog som människan inte har påverkat kallas 
urskog. I en urskog finns det flera olika trädslag. 
I nnan männ iskan i Europa blev jordbrukare var 
nästan hela världsdelen täckt av urskog. Ur skogen 
i Europa har ersatts av ett kulturlandskap med 
kultur skog, hagar, ängar, åkrar och bebyggelse.
I Sverige finns det urskog på mindre än 0,5 % av 

skogsmarken. 

Kulturskog
När man planterar träd (skogsodling) bildas en 
kulturskog. Syftet med en trädplantering är att 
s enare avverka träden. Varje plantering består 

JORD- OCH SKOGSBRUKSLANDSKAP VÄXER FRAM

Marken bearbetas och det odlas 
till exempel havre eller potatis. Åkermark

Marken skördas på naturligt före-
kommande gräs och örter för att 
djuren ska ha något att äta på vintern.

Ängsmark

Marken betas, till exempel av 
kor, får eller hästar. Hagmark

Marken planteras med skog, 
till exempel granar. Kulturskog

Urskog Avverkning

o ftast av endast ett trädslag, till exempel gran. En 
planterad skog sköts genom gallring (man tar bort 
träd som är i vägen) och genom att man tar bort 
döda träd.
I Sverige avverkas planterad granskog efter unge-

fär 80 år. 63 % av Sveriges yta på 450 000 km2 är  
skogsmark. 

Hage
En hage är ett område som endast används till bete 
för djur. 
Sverige består till 1 % av hagmark.

Äng
Ängen är ett område där människan först slår 
gräset och sedan låter djuren beta. Hagmark och 
ängsmark kallas tillsammans för betesmark.
I Sverige finns det nästan ingen ängsmark kvar. 

För drygt 100 år sedan var över 2 % ängsmark.

Kulturlandskapet måste underhållas. Annars tar 
natur en över igen. Här växer björkarna mitt i den 
gamla järnvägen.

MARKANVÄNDNING I SVERIGE

Skogsmark

Myrmark

Insjöar

Övrig mark

Åkermark

Vägar, bebyggelse

200 40 60
% av Sveriges yta

Hagmark

Ängsmark

Åker
Mark som odlas och plöjs kallas åker. Det odlas 
bland annat vete, sockerbetor och grön saker. I 
v ästra Europa är både klimatet och jordarna bra 
för odling. Skördarna blir därför stora.
Sverige består till 6 % av åkermark. På åkrarna i 

Mellansvenska sänkan och i Skåne får bönderna 
stora skördar. 

Sjöar, bebyggelse och myrmark
Sveriges yta består dessutom till 9 % av insjöar, 
till 3 % av väg ar, järnvägar och hus samt till 9 % 
av myrmark (m ossar). Övrig mark täcker 9 % av 
Sveriges yta.

Kor på bete.

En skog med planterade granar.
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Exempel på vad naturresurser används till
Vi har nytta av mycket från naturen. Naturen ger 
oss rent vatten, mat och material som vi kan bygga 
med. Naturen ger oss även energi. För att vi ska 

Förädling av
naturresursen

Förädling av
naturresursen

Förädling av
naturresursen

Förädling av
naturresursen

Förädling av
naturresursen

Förädling av
naturresursen

kunna använda naturresurserna måste de förädlas 
(bearbetas).

Åkermark med raps

Rapsolja till matlagning

Åkermark med vete

God bulle

Betesmark med kor

Korv

Skogsmark med tall

Bra fiskevatten

Pizza med fisk på

Vattenkraft

El till gatljus

Minigolfbana

Det vi hämtar från naturen kallas råvaror. Vanliga 
exempel är skog, råolja, järnmalm, ull, spannmål 
och fisk. När en råvara bearbetas kan den användas 

i samhället. Då kallas den för produkt eller vara. 
Järnmalm kan exempelvis bearbetas till stål. Av 
stålet kan man tillverka bilar och båtar.
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Energi behövs för transporter, i fabriker och i hus-
hållen. I hushållen går energi åt till uppvärmning, 
varmvatten och el. Där finns stora möjligheter att 
spara energi. 

Att välja resmål och transportmedel
En del familjer har tillräckligt med pengar och tid 
för att varje år åka på semester långt bort. Man kan 
ställa sig följande tre frågor innan man köper en 
resa.

• Måste jag åka så långt bort?
• Måste jag flyga?
• Måste jag åka långt bort varje år?

Spara energi Förnybar energi

Villaägaren har bytt ut olja mot ved. Ved är en förny-
bar resurs som inte ger några extra koldioxidutsläpp.

El som är framställd via vindkraftverk 
släpper inte ut några växthusgaser i 
atmosfären. El transporteras i kraft-
ledningar. En elbil som laddas med 
vindkraftsel bidrar inte till den globala 
uppvärmningen.

Förnybar energi är energi som bildas på nytt. Det 
kan vara energi från solen, skogen och vinden.

Solcellerna som finns på taket på Atleticum i Malmö 
har under dagen sparat in 2750 kg koldioxid. 

Släck lamporna i de rum 
ingen är.

Energisnål tvätt-
maskin.

En vattenkokare drar 
mindre el än spisen.

Treglasfönster håller kvar 
värmen i huset.

En värmepump ger tre gånger mer 
värme än ett el-element.

Isolering av vinden minskar 
värme förlusten.

Isolering av väggarna sparar 
energi.

Tjocka sockor 
och sänkt temp-
eratur inomhus 
m inskar kost-
naderna för 
hushållet.

Lågenergi-
lampor lönar sig 
i längden.
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Över en miljard människor har idag m indre 
än tio kronor per dag att leva på. Det är inte 
troligt att pengarna räcker till bra mat, rent 
vatten, toaletter, utbildning och hälsovård. 
I en del länder är det många som lever i 

fattigdom. Varje land har sin egen historia 
och orsakerna till fattigdom kan därför se 
olika ut. 

1. Stora skulder
Banker har lånat ut mycket pengar till f attiga 
länder. Länderna måste sedan betala tillbaka 
både skulden och räntan för pengarna som 
de har lånat.  

2. Handel med andra länder
I vissa länder odlas ofta mycket av en sorts 
gröda som sedan säljs. Det kan till ex empel 
vara te, kaffe, jordnötter eller bomull. Land-
ets ekonomi påverkas om priset på varan 
sjunker mycket. 
Ett stort problem för fattiga länder är att 

de måste betala pengar när deras varor ska 
säljas i ett annat land. Det kallas tull. Länd-
erna som är med i EU behöver inte betala 
tull när de köper och säljer varor av var andra.

3. Korruption
Korruption innebär att man ger vissa 
p ersoner med makt, till exempel politiker, 
företagsledare eller poliser, pengar för att få 
som man själv vill. Det förekommer i alla 
länder. I en del länder är det så illa att det är 
svårt att få landet att fungera bra.  

Några orsaker till fattigdom 4. Kolonier
Många av dagens fattiga länder har varit ”ägda” av europe-
iska länder. När länder såsom England, Spanien, Portugal 
och Frankrike ”upptäckte” världen lade de beslag på andra 
länder. Rikedomarna som fanns i det ”upptäckta” land et togs 
med hem till Europa. Länderna som utnyttjades k allades 
kolonier. 

5. Få betalar skatt
Skatt är pengar som företag och privatpersoner betalar till 
stat en. Pengarna som staten får in kan användas till hälso-
vård, utbildning eller till att bygga vägar. Det finns olika an-
ledningar till varför staten får in lite skatt i ett land.  

◊ Antalet arbetstillfällen Det finns få arbeten som 
man får lön för i landet. Därför är det endast få 
som betalar skatt.

◊ Låga löner De arbeten som finns är dåligt betalda. 
Vid låg inkomst betalas bara lite skatt in till staten.

◊ Utländska företag Stora utländska företag tjänar 
pengar på att inte betala skatt i landet där de har 
sina fabriker. 

◊ Svartarbete En del får sin lön direkt i handen. Då 
vet inte staten om att personen har ett arbete. Det 
kallas svartarbete. 

◊ Självförsörjning När människor odlar sin egen mat 
kallas det självförsörjning. De betalar inte in någon 
skatt.

 
När ett land saknar pengar kan det inte erbjuda med borgarna 
bra hälsovård, skolor och äldreomsorg. Vägar och järn vägar 
kan inte heller byggas ut. 

6. Krig
Länder som befinner sig i krig har svårigheter att skapa bra 
liv för sina invånare. Många tvingas fly från krig.

4

3

2

1

5

6


