
VT 2016 åk 7 ämne: geografi lärare: Tobias Kjellström 

Test och hemuppgift i ämnet 
geografi åk 7 vt 2016 
”göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och 

andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker” 

Test: På torsdag (7i) och fredag (7h) vecka 8 kommer jag kolla att du kan: 

 Läsa och förstå olika typer av kartor, såväl tematiska som olika referenskartor 

(topografiska). 

 Analysera för- och nackdelar med olika kartprojektioner (Mercator, van der Grintens, 

Peters). 

 Använda koordinatsystemet (gradnätet) för att ange positioner. Ex. Stockholms koordinater 

är 59⁰N 17⁰Ö. 

 Väderstrecken, t.ex. ”- I vilken riktning åker planet om du flyger från Bejing till Stockholm?” – 

”- Nordvästlig riktning”. 

 Mäta avstånd med hjälp av skalstreck. 

 Begrepp: breddgrad (latitud), längdgrad (longitud), ekvatorn, nollmeridianen, topografisk 

karta, tematisk karta, skalstreck, småskalig och storskalig karta, kompassros, kartnyckel, 

kartprojektion, yt- och vinkelriktig, koordinater,  

Hemuppgift: Tillverka en eller två tematiska kartor till torsdag (7i) och 

fredag (7h) som ska lämnas in på lektionen. 

Uppgift: Du ska tillverka en eller två tematiska kartor (koroplet, prick eller kombination).  

 Du väljer tema för dina kartor, t.ex. medellivslängd och medelinkomst. 

 Du ska motivera varför du valde att göra en koroplet- eller prickkarta. 

Toppen Bra Okej 

Kartorna är noggrant gjorda 
och lättlästa (kartorna har 
lämpliga rubriker och färg- och 
teckenförklaringar) Kartorna är 
baserade på korrekta fakta. 
 
Passande val av karttyper. 
 
Kartorna tillsammans visar ett 
rimligt samband (t.ex. antal 
skolor och läskunnighet) 

Kartorna är noggrant gjorda 
och lättlästa (kartorna har 
lämpliga rubriker och färg- och 
teckenförklaringar). Kartorna är 
baserade på korrekta fakta. 
 
Passande val av karttyper 
(koroplet-, prick- eller 
kombinationskarta). 
 

Kartan är relativt noggrant 
gjord och lättläst (kartan har 
rubrik och färg- och 
teckenförklaring). Kartan är 
baserad på korrekta fakta. 
 

 

Här hittar du statistik (faktauppgifter, siffror) om länderna i södra Afrika: 

http://www.globalis.se/Laender 

http://www.globalis.se/Laender

