
 Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler 
och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor. 

 
 Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera 

geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, 
med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS).  

Förmåga som ska utvecklas 
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera 
resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska 
källor, teorier, metoder och tekniker 

Uppgift: skapa tematiska kartor  

Toppen Bra Okej 

Kartorna har förklaringar 
(”nyckel”) och väl valda 
rubriker. 
 
Dina kartor är mycket 
tydliga och visar 
informationen korrekt. 
 
Dina analyser är 
välutvecklade och väl 
underbyggda med flera 
exempel. 

Kartorna har förklaringar 
(”nyckelar”) och väl valda 
rubriker. 
 
En av  kartorna är mycket 
tydlig och visar relevant 
och korrekt information. 
Den andra är okej. 
 
Dina analyser är 
utvecklade och relativt 
väl underbyggda med 
några exempel. 

En av kartorna har en 
fungerande förklaring 
(”nyckel”). Båda har 
rubriker. 
 
Du har gjort två kartor, en 
av kartorna visar relevant 
information.  
 
Din analys (analyser) är 
enkla och till viss del 
underbyggda med något 
exempel. 



Uppgift: skapa tematiska kartor  

Uppgift 1 
 
Du ska skapa en karta som visar 
befolkningstätheten i Sveriges län och 
Sveriges 5 största städer. 
 
Befolkningstäthet och städer ska 
symboliseras på olika sätt. Inga bokstäver 
eller siffror får användas på kartan.  
 
Analysera din karta! Varför är vissa delar 
av Sverige så glest befolkade medan 
andra är tätbefolkade? 
 
Uppgift 2 
 
Du ska nu skapa en tematisk karta med 
ett eget valt tema. 
 
Skriv en motivering till ditt tema och 
analysera kartans information (t.ex. 
varför vissa delar av Sverige har högre 
medelinkomst än andra). 

Tid: uppgiften ska redovisas på torsdag 
12/3. 
Redovisningen består av två delar:  
1. Du visar din SO-lärare dina kartor 

och analyser.  
2. Du skriver ett inlägg på din hemsida 

om varför vissa delar av Sverige är 
mer tätbefolkade än andra (gärna 
med ett foto på din första karta om 
befolkningstäthet). 
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Blekinge län K 154 157 52,4 Karlskrona 15,40% 791 216000

Dalarnas län W 278 903 9,9 Falun 13,40% 948 215000

Gotlands län I 57 255 18,2 Visby 15,40% 1011 211000

Gävleborgs län X 279 991 15,4 Gävle 13,30% 1025 214000

 Hallands län N 310 665 57 Halmstad 16,60% 743 247000

Jämtlands län Z 126 765 2,6 Östersund 15,40% 946 210000

 Jönköpings län F 344 262 32,9 Jönköping 14,30% 832 228000

 Kalmar län H 235 598 21,1 Kalmar 13,30% 904 215000

Kronobergs län G 189 128 22,4 Växjö 15,40% 811 223000

Norrbottens län BD 249 987 2,5 Luleå 15,60% 842 222000

 Skåne län M 1 288 908 116,9 Malmö 20,20% 1244 229000

 Stockholms län AB 2 198 044 338,7 Stockholm 27% 1435 288000

 Södermanlands län D 280 666 46,3 Nyköping 14,40% 1011 225000

 Uppsala län C 348 942 42,5 Uppsala 25% 916 243000

 Värmlands län S 274 691 15,6 Karlstad 14,40% 849 209000

 Västerbottens län AC 262 362 4,7 Umeå 19,50% 835 219000

Västernorrlands län Y 243 061 11,2 Härnösand 14,30% 795 218000

 Västmanlands län U 261 703 50,9 Västerås 15,50% 1416 227000

Västra Götalands län O 1 632 012 68,2 Göteborg 19% 1007 235000

 Örebro län T 288 150 33,8 Örebro 15,50% 1169 220000

 Östergötlands län E 442 105 41,9 Linköping 18,10% 1223 227000

Statistik till kartorna 





Exempel på tematisk karta: Procent av [Ukrainas] 

befolkning med ryska som modersmål   

USA befolkningsfördelning 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/detta-har-hant-oroligheterna-i-ukraina/

