
KARTAN



Centralt innehåll

◦ Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad 

med gradnät, färger, symboler och skala. 

Topografiska och tematiska kartor. 

◦ Beskrivningar och enkla analyser av platser och 

regioner med hjälp av kartor och andra 

geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.



Repetition
- kartor förr

◦ Förra gången vi jobbade med geografi så 

pratade vi om hur man gjorde kartor förr.

◦ Fundera i era grupper om hur det gick till.

◦ Alla grupper kommer att få berätta om 

vad de kommit fram till.

◦ Ni har x minuter på er från nu.



Viktiga 
begrepp

- memorera inför 
stafetten

◦ På nästa slide finns 16 begrepp.

◦ Ni ska som grupp försöka memorera vad som menas 
med varje begrepp. Ni kommer att få 15 minuter på er.

◦ Därefter kommer vi att spela ”stafetten”. Begreppen 
finns längst fram i klassrummet och er grupp står på 
led längst bak i klassrummet.

◦ Den som är först springer fram och skriver en 
förklaring till något av orden, springer tillbaka till sitt 
led och lämnar över pennan till näste person i ledet.

◦ Ni får samtala med varandra i ledet medan ni väntar 
på den som skriver.

◦ Skriv så snyggt du kan. Vem som helst ska kunna läsa 
det du skrivit.

◦ Spelet är slut när en grupp har skrivit på alla orden.

◦ Varje grupp kommer sedan få rätta någon annan 
grupps svar med hjälp av läroboken (s. 52).

◦ Ett extra poäng kommer att delas ut till den grupp 
som ser och verkar mest nöjd ut med uppgiften.



16 viktiga begrepp

Analog karta Breddgrad Digital karta Ekvator

GPS Gradnät Höjdkurva Kompass

Längdgrad Mental karta Namngeografi Nollmeridian

Skala Skalstock Tematisk karta Topografisk karta



Kartan 
- utmaning

◦ Varje axelpar ska få en utmaning.

◦ Ni ska försöka hitta så många olika sorters kartor som 

möjligt på 15 minuter.

◦ Ni kommer att ha tillgång till de böcker som finns i 

klassrummet och i biblioteket. Ni kommer också ha 

tillgång till var sin Ipad. 

◦ Den som är äldst, hämtar ett randigt papper, där ni sedan 

skriver vad ni hittat för karta och vad den visar.

◦ Era 15 minuter börjar NU!



Kartan 
– efter utmaningen

◦ Låt ert papper ligga i er grupp.

◦ Nu kommer ni få gå runt i tur och ordning och kika på de andra gruppernas listor på olika 

kartor.

◦ När alla i gruppen läst klart en lista med kartor, gör ni 5 upphopp var, skriver en stad på 

tavlan som börjar på en konsonant och går vidare till nästa grupps lista. 

◦ Fundera på vilka kartor som alla grupper hade på sina listor.

◦ Fundera på om det var någon grupp som var ensam om någon karta.

◦ Hjulet bestämmer några som kommer att få berätta vilka typer av kartor som klassen hittat.



Kartan
- topografiska kartan

◦ Den topografiska kartan visar:

◦ Höjdskillnader

◦ Floder

◦ Växtlighet

◦ Bebyggelse

◦ Var på denna karta kan vi se stora 

höjdskillnader?



Kartan
- tematiska 
kartan

◦ Den tematiska kartan visar sådant som inte går 

att se i landskapet.

◦ Här är några exempel på vad en tematisk karta 

kan visa:

◦ Folktäthet

◦ Diktaturer och demokratiska länder

◦ Pressfrihet 

◦ Och mycket, mycket mer

◦ Vad visar den tematiska kartan på nästa slide? 

Fundera tillsammans i era grupper.





Repetition
- väderstrecken

◦ Hämta din SO-skrivbok.

◦ Rita en kompassros.

◦ Sätt ut så många väderstreck som du kan.

◦ Jämför med din axelkompis. Berätta hur du tänkt. Det går 

bra att göra ändringar.

◦ Ta fram geografiboken och kontrollera att era svar 

stämmer.



Skala 
– kort 
genomgång

◦ Vad är skala?

◦ Varför är det bra att veta hur skala fungerar?

◦ Vad betyder siffrorna?

◦ Småskalig karta – större områden, mindre detaljer

◦ Storskalig karta – mindre område, många detaljer



Övningsboken
- Skala, flygbild och karta

◦ Ta fram er övningsbok.

◦ Slå upp sidan som handlar om skala, flygbilder och karta.

◦ Jobba med din axelkompis. 

◦ När ni gjort klart uppgifterna som handlar om skala, så tar 

ni tre varv i trappen.

◦ När ni gjort klart uppgiften om flygbilden och kartan, så 

tar ni fram ett vitt A4-papper och gör en så detaljrik och 

verklighetstrogen karta över klassrummet som ni kan.

◦ Den mest korrekta och detaljrika kartan vinner två poäng 

till sin grupp.



Höjdkurvor och

höjdskillnader
– kort genomgång

◦ Höjdkurvor ritas med bruna linjer.

◦ Mellan varje höjdkurva är det visst antal 

meter (höjdskillnad). Det kallas 

ekvidistans.



Karttecken 
- Wordwall

◦ Börja med att läsa om karttecken i läroboken, ni kan även 
titta på orienteringskartan som finns framme i klassrummet.

◦ Försök att tillsammans med din axelkompis memorera så 
många av tecknen som ni bara kan. Ni har tio minuter på er. 

◦ Den som har längst hår i axelparet hämtar en Ipad och 
scannar QR-koden. 

◦ Försök att matcha rätt karttecken med rätt förklaring. Ni gör 
den tills ni har fått alla rätt. Visa mig när ni är klara.

◦ Om vid nåt tillfälle har fel på något/några tecken, så gör ni 
lika många upphopp som steg och sedan provar ni igen.

◦ https://wordwall.net/sv/resource/12623568

https://wordwall.net/sv/resource/12623568


Kartan
- att hitta i kartboken

o Längst bak i boken finns ett namnregister där geografiska 
platser står i alfabetisk ordning.

oOm du tittar på första orten i kartboken så ser det ut så 
här:

Aachen 49 B  1

o 49 = sidan där du kan hitta den geografiska platsen

oB och 1 = leta i rutan där B och 1 möts

o Jag kommer nu att säga en ort som ni i era axelpar ska 
försöka hitta så fort som möjligt. 

oNär ni hittat platsen så pekar en av er på platsen i 
kartboken och den andra står på tå och sträcker upp 
armarna. Då kommer jag och kontrollerar att ni hittat rätt.



Kartboken

◦ Den yngsta i varje axelpar hämtar en kartbok.

◦ Titta först i innehållsförteckningen. Vad kan vi hitta för 
information i en kartbok?

◦ Skriv sedan ner 5 av de sakerna i din SO-bok.

◦ Titta på sidan med karttecknen. Rita av tecknen för:

◦ Kyrka

◦ Fornminne

◦ Järnväg

◦ Fyr

◦ Höjd över havet i meter

◦ Vattendjup i meter

◦ Du ska strax få hitta några platser i kartboken med hjälp 
av registret och kartornas rutnät

◦ På nästa slide finns instruktioner på hur du ska göra.



Karta 
- film

◦ Varje grupp kommer att få välja ett av de begreppen som finns 
nedan:

1. Rutnät

2. Skala

3. Karta

4. Gradnät

5. Jordklot

◦ Varje gång ni hör de ord som gruppen valt gör hela gruppen 2 
squats var.

◦ https://medienavet.se/film/261ff422c5

◦ https://medienavet.se/film/260ac48268

https://medienavet.se/film/261ff422c5
https://medienavet.se/film/260ac48268


Karta 
– berätta och återberätta

◦ Den som fyller år närmast dagens datum börjar med att 

berätta något från filmen.

◦ Nästa person återberättar det de nyss hört och fyller på 

med något mer från filmen, och så vidare.

◦ Efter ett varv i gruppen, börjar ni om. Någon annan i 

gruppen startar berättandet.

◦ Ni ska göra detta fyra varv.

◦ Kontaktpersonen räcker upp handen när gruppen är klar.

◦ Hjulet bestämmer sedan några i klassen som får berätta 

om vad gruppen pratat om.



Övningsboken
- gradnät

◦ Hämta din övningsbok.

◦ Slå upp sidan som handlar om gradnät.

◦ Gör uppgifterna 1-6 enskilt.

◦ När du och din axelkompis är känner er klara, så jämför ni 

era svar. Berätta hur ni tänkt. Det är okej att ändra ditt 

svar nu.

◦ Vi kommer nu tillsammans gå igenom de rätta svaren. 

◦ När du är klar skriver du på tavlan ett land på varje 

bokstav i ditt namn.



Digitala kartor
- hitta platsen!
◦ Du ska jobba med din axelkompis. Den som fyller år närmast dagens datum hämtar 

en Ipad.

◦ Hur fungerar en digital karta. Fundera med din axelkompis. Tre axelpar kommer att få 

berätta vad de kommit fram till.

◦ Ni ska försöka hitta de platser som förklaras nedan med hjälp av Google Earth.

◦ När ni hittat det ni letat efter så visar ni mig. Är det godkänt så går ni vidare till nästa.

◦ Hitta en plats med bara sand.

◦ Hitta en plats med tät regnskog.

◦ Hitta en plats väldigt mycket folk (använd street view).

◦ Hitta en plats med fler än 15 sjöar.

◦ Hitta en plats med en stor höjdskillnad.

◦ Hitta en plats med stora åkermarker.

◦ Hitta en plats med en lång strand.

◦ Nu hittar ni en plats som ni skulle kunna tänka er att flytta till. Förklara också varför 

ni valt just den platsen.



Knyckla & kasta 
– repetera karta och svensk namngeografi

◦ Dags att knyckla och kasta.

◦ Den som är yngst i gruppen börjar.

◦ Alla i gruppen får hjälpa till och svara.

◦ Den som skrivit lappen får möjligheten att knyckla och kasta om svaret är korrekt. 

◦ Därefter är det näste persons tur att hålla i pennan.



Knyckla & kasta-frågor
- lärarens sida

◦ Vad är en tematisk karta?

◦ Rita en kompassros och skriv in väderstrecken. 

◦ Vad betyder m ö.h.?

◦ Vad är en topografisk karta?

◦ I vilken stor stad går nollmeridianen igenom?

◦ Vad betyder detta 1:10 000?

◦ Hur ser höjdskillnader ut på en orienteringskarta?

◦ Rita en skalstock på tavlan.

◦ Vad kallas den breddgrad som delar världskartan i en 
nordlig och en sydlig del?

◦ I vilken landskap ligger Storsjön?

◦ Vilka är de olika världsdelarna?

◦ Nämn tre landskap som börjar på bokstaven H.

◦ Varför är klockan inte lika mycket i alla länder i 
världen samtidigt?

◦ Hur kommer det sig att kartorna är så precisa nu för 
tiden?

◦ I vilket land ligger Roxas? (använd atlas)

◦ I vilket landskap ligger Sörsjön? (använd atlas)

◦ Vad är ett gradnät?

◦ Ge ett exempel på en digital karta.

◦ Vad är en mental karta?

◦ Vad betyder GPS?

◦ Vad gör en kompass?

◦ Vilka är de nordiska länderna?

◦ Vilka är Sveriges fyra största städer? Nämn dem i 
storleksordning.


