
Frågor till “Geografens testamente” avsnitt 6 -De höga fjällen.

Namn:
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OBS! Frågor på grå botten är svårare än andra...

1: Sätt ut bokstäver på rätt ställen:

1: Sätt ett “F” där Fulufjället ligger.

2: Sätt ett “U” där Lapporten ligger.

2: Sätt ett “K” där Kebnekaise ligger.

Överkurs: Rita ut kungsleden. Den börjr vid 
Lapporten, går förbi Hornavan  och slutar 
nära Hemavan. 
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2: På filmen berättar de hur man fraktar järnmalm till 
Narvik i Norge. Varför tror du att man fraktar järnmalm 
dit istället för att frakta all järnmalm till Luleå? 

(Ledtråd: vad kan hindra fartyg från att gå in i hamn?)

3: På kalfjället växer inga träd, men vad kan man hitta som växer där?

Överkurs: Varför växer det inga träd på kalfjället?

OBS! Frågor på grå botten är svårare än andra...
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4: De största grottorna bildas i kalksten. I Sverige finns kalksten främst i fjällkedjan, i Skåne och 
på  öarna Öland Gotland.

Skriv hur det går till när vatten bildar grottor i kalksten. Sätt ut rätt siffra  på bilden.

1: Vatten som är surt rinner ner i en skreva.

2: Med tiden bildas en grotta under mark.

3: Efter en tid trycks vattnet vidare ner i berget genom olika sprickor.

4: Slutligen hittar vattnet en väg ut i solen igen.

(och en underjordisk bäck har bildats)

4: Dra streck mellan rätt namn och figur på bilden. Observera att renkor också har horn, till 
skillnad från alla andra hjortdjur.

Kalv Vaja Sarv/härk
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6: När rinnande vatten nöter ner en dalgång får 
den en tydlig V-profil, som i den nedre bilden. 
Lapporten däremot har en U-profil med branta 
väggar. Precis som den bergvägg de vilade 
ovanför i filmen. 

Vad tror du det finns för något i fjällvärlden 
som kan nöta ner sidorna, istället för botten, på 
fjällen?

7: Dra ett streck mellan rätt samiska ord och dess betydelse på svenska.

A: Vagge Sjö

B: Jaure Brant högfjäll

C: Kaise Dalgång

U-dal

V-dal
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1: Sätt ut bokstäver på rätt ställen:

1: Sätt ett “F” där Fulufjället ligger.

2: Sätt ett “U” där Lapporten ligger.

2: Sätt ett “K” där Kebnekaise ligger.

Överkurs: Rita ut kungsleden. Den börjr vid 
Lapporten, går förbi Hornavan  och slutar 
nära Hemavan. 

F

U

K
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2: På filmen berättar de hur man fraktar järnmalm till 
Narvik i Norge. Varför tror du att man fraktar järnmalm 
dit istället för att frakta all järnmalm till Luleå? 

(Ledtråd: vad kan hindra fartyg från att gå in i hamn?)

Narvik har ingen is på vintern pga. Golfströmmmen utanför. 
Luleå får däremot hamnen infrusen på vintern, liksom hela 
Östersjön täcks av is,  och då kommer inte fartygen ut och in 
utan hjälp av isbrytare.

3: På kalfjället växer inga träd, men vad kan man hitta som växer där?

Örter, mossa, lavar, svamp.

Överkurs: Varför växer det inga träd på kalfjället? 

Det finns knappt någon näring i marken för stora träd eftersom allt multnar så långsamt och Rötterna skulle 
frysa sönder på vintern.
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4: De största grottorna bildas i kalksten. I Sverige finns kalksten främst i fjällkedjan, i Skåne och 
på  öarna Öland Gotland.

Skriv hur det går till när vatten bildar grottor i kalksten. Sätt ut rätt siffra  på bilden.

1: Vatten som är surt rinner ner i en skreva.

2: Med tiden bildas en grotta under mark.

3: Efter en tid trycks vattnet vidare ner i berget genom olika sprickor.

4: Slutligen hittar vattnet en väg ut i solen igen.

(och en underjordisk bäck har bildats)

4: Dra streck mellan rätt namn och figur på bilden. Observera att renkor också har horn, till 
skillnad från alla andra hjortdjur.

Kalv Vaja Sarv/härk

1

2

3

4

Eftersom tjur 
och ko har 
horn bägge 
två finns liten 
möjlighet att 
se skillnad.
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Källor:
Blindkartor över Sverige och Europa:
http://d-maps.com

Samtliga bilder från wikipedia utom
Karta malmbanan:
http://1.bp.blogspot.com/-OTfR-LDS3VA/UhMZmwWBH7I/AAAAAAAAAxg/GsYDq36WyoI/s1600/lulea-narvik.gif

Bild på kalfjäll: 
http://www.fjällen.nu/wp-content/uploads/2013/08/fj%C3%A4llvandring.jpg

Bild på grottbildning:
http://gb.fotolibra.com/images/previews/49747-how-caves-are-formed-illustration.jpeg

Bild på ren:
http://www.jarvzoo.se/wp-content/uploads/djur/ren1.jpg

Bild på V-dal:
http://static.wixstatic.com/media/5cd6ef_e9821cae33beb8069d240f4180310e85.jpg

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

6: När rinnande vatten nöter ner en dalgång får 
den en tydlig V-profil, som i den nedre bilden. 
Lapporten däremot har en U-profil med branta 
väggar. Precis som den bergvägg de vilade 
ovanför i filmen. 

Vad tror du det finns för något i fjällvärlden 
som kan nöta ner sidorna, istället för botten, på 
fjällen?

Glaciärer

7: Dra ett streck mellan rätt samiska ord och dess betydelse på svenska.

A: Vagge Sjö

B: Jaure Brant högfjäll

C: Kaise Dalgång
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