Hållbar utveckling
Repetitionsfrågor Bi-1 Komvux Norrköping
Litteratur: Biologi 1 Karlsson mfl, s 79-156 lektionsanteckningar samt film mm
via: www.i-edu.se/biologi-1/animationer-filmklipp-b1/

1. Förklara varför jordbruket är så centralt när det gäller människans påveran av miljön.
2. Beskriv utvecklingen inom jordbruket de senaste 100 åren och vad det lett till.
3. Beskriv hur och varför fokus förändrats under de senaste 50 åren när det gäller miljöfrågor
4. Förkara begreppen naturkapital respektive ekosystemtjänster
5. Vad menas med fossila bränslen. Ge 4 exempel med beskrivning på fossila bränslen.
6. A Vad menas med biobränsle. Ge 3 exempel på biobränslen.
B Ge 5 andra exempel med beskrivning på förnyelsebar energi.
7. Redogör för 6 olika miljöproblem vår energiproduktion/energianvändning ställer till med
8. Vad menas med växthuseffekten? Beskriv med hjälp av bilder och text hur den fungerar,
orsaker och effekter.
9. Vad menas med miljöproblemet försurning? Beskriv orsaker och effekter i minst tre olika
naturmiljöer.
10. Ozon finns i atmosfären och som marknära ozon. Beskriv skillnader när det gäller
problemen förknippade med ozon på dessa platser, skador det kan leda till på levande
organismer mm.
11. Regnskogarna försvinner i snabb takt. Vad beror det på? Redogör för bakomliggande
orsaker, förlopp och effekter på kort och lång sikt (Fundera själv)
12. Världens havsområden hotas och förstörs. Redogör för 5 olika hot: bakomliggande orsaker,
förlopp och effekter på kort och lång sikt (Fundera själv)
13. Vad menas med mangroveskogar, på vilket sätt är de mycket viktiga för balansen i naturen
där de finns och vilka är hoten mot mangroveskogarna
14. Ge exempel på var och hur vårdslös hantering av vatten lett till miljöförstöring
15. Vad menas med övergödning? Beskriv orsaker och vilka problem den leder till.
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16. Utsläppskällor som bidrar till problemen i Östersjön. Ange och förklara minst 4 olika
utsläpp som direkt eller indirekt skapar problem i Östersjön.
17. Vad menas med våtmark och varför är våtmarker viktiga för livet och balansen i naturen
18. Namnge och redogör för de 3 allvarligaste orsakerna till utrotning av djur och växter.
19. Export av miljöfarligt avfall. Redogör för orsaker och effekter.
20. Nämn och beskriv 5 effekter av den globala uppvärmningen
21. Turism påverkar miljön på många sätt. (Fundera själv)
A) Nämn och redogör för några positiva effekter som turism kan ge
B) Nämn och redogör för 6 negativa effekter av turism i tredje världen.
22. Soptippar, skrotupplag mm sprider ofta allvarliga miljögifter långt ut i miljön.
Hur går det till?
23. Namnge och beskriv verkan av 3 olika tungmetaller och 3 olika klorerade kolväten.
24. Nämn och beskriv hur miljön påverkats/påverkas av människan i Sverige för; 1000 år sedan,
100 år sedan, 50år sedan, och idag. (Fundera själv)
25. Det finns många miljöproblem förknippade med våra kläder och textilier av olika slag.
Namnge och redogör för minst 5 av dem
26. Beskriv och förklara skillnaden mellan produktionsperspektiv och konsumtionsperspektiv
när det gäller miljöpåverkan.
27. Rangordna de i ditt tycke 5 viktigaste miljöfrågorna. Motivera ditt svar.
28. Nämn och beskriv kort 3 lagar på miljöområdet i Sverige (Tag hjälp av internet)
29. Vad innebär det att miljöcertificera ett företag, namnge också 4 olika miljömärkningar som
förekommer i Sverige
30. Förpackningar är i många fall ett stort problem, både när det gäller vår hälsa och i miljön.
Namnge och redogör för 5 sådana problem. (Internet/fundera själv)

