
Frågor till “Geografens testamente” avsnitt 1 - sjöar.

Namn:

1: Sverige har en mängd sjöar. Skriv i rätt 
siffra för sjöarna i rätt cirkel på kartan:

1: Vänern

2: Vättern

3: Mälaren

4: Hjälmaren

5: Storsjön 

6: Hornavan

7: Torneträsk

8: Siljan
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2: I filmen fanns två namn på Vänerns två 
delar: Dalbosjön och Värmlandssjön. Skriv 
ut de två namnen på rätt ställen. 

3: I Vänern har Sveriges längsta älv sitt in- 
och utlopp Klarälven som byter namn till 
Göta älv efter Vänern.

 Sätt ett “K” på kartan i den blå cirkel där 
Klarälven rinner in i Vänern och ett “G” på 
kartan i den blå cirkel där Göta älv börjar.

4: Flera städer ligger längs stränderna. Bland annat:
1: Karlstad
2: Mariestad
3: Lidköping
4: Vänersborg
5: Åmål

Sätt ut siffran framför staden i rätt gula cirkel på kartan.

5: Dra ett streck från: 
*Vänern till, MÄlaren
*Mälaren till Finska viken
*Finska viken till Ladoga
*Ladoga till Onega
*Onega till Vita havet. 

Som du ser bildar ditt streck en rad av sjöar i en 
halvcirkel. Vad tror du att orsaken till att sjöarna 
ligger på rad kan vara?

OBS! Frågor på grå botten är svårare än andra...
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6: I filmen nämndes ön Visingsö. Rita ut den i Vättern. 

8: Flera städer ligger längs stränderna. Bland annat:
1: Jönköping
2: Karlsborg
3: Askersund
4: Motala

Sätt ut siffran för staden i rätt gul cirkel på kartan.

7: I Vättern har Sveriges längsta kanal sitt 
in- och utlopp. Sätt ett “G” på kartan där 
Göta kanal rinner in i VäTTern och ett annat 
“G” på kartan där kanalen rinner ut igen.

9: Vättern är en djup sjö. Ungefär hur djup 
är sjön på sitt djupaste ställe? Djupet syns 
på skalan längs bildens vänstra kant.

10: Vänern är ganska grund. Vättern är ganska djup. Vad 
kan det ha för betydelse för vattentemperaturen i sjön?

Hur kan vattentemperaturen från en så stor sjö som 
Vänern eller Vättern påverka städerna längs 
stränderna jämfört med städer som ligger längre bort 
som t.ex. Borås?
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11: (Överkurs) I slutet av istiden såg Östersjön ut så här.

Kan du dra några egna slutsatser till hur det kan 
komma sig att man kan fånga lax i Vänern utifrån hur 
kartan ser ut? Lax är en fisk som normalt sett trivs i 
norra Atlanten.

Skriv ner dina funderingar
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1: Sverige har en mängd sjöar. Skriv i 
följande namn på sjöar vid rätt plats på 
kartan:

Vänern

Vättern

Mälaren

Hjälmaren

Storsjön 

Hornavan

Torneträsk

Siljan



Dalbosjön

Värmlandssjön

Karlstad

Mariestad

Vänersborg

Åmål

Lidköping“G”

“K”

Strecket visar var inlandsisens 
smältvattensjöar låg under Yngre Dryas, 
dvs den period för drygt 11-10 000 år 
sedan då isen stod relativt stilla. 
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Jönköping

Motala

Askersund

Karlsborg
“G” “G”

9: Ca 120 meter djup på djupaste stället

10: Vänern värms up snabbt, Vättern är kall. 
Fuktig luft ger mycket regn på sommaren 
och mycket snö på vintern. 
Samhällen längs sjöarna har svala somrar 
men relativt varma vintrar. Till skillnad från
städer inåt land som har varmare somrar
men kallare vintrar eftersom vattnet inte
hjälper till att utjämna temperaturerna.
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11: Sverige hade först kontakt med 
Atlanten direkt efter istiden vilket gjorde att lax 
simmade in i det som skulle bli Östersjön.

På kartan ser man att det som skall bli Vänern
och Östersjön har kontakt.
Om man grubblar en stund inser man
att laxen blir fångad i sjön av landhöjningen.

Tänker man till inser man att laxen
måste ha kommit från
Atlanten på något vis från början.

Låt eleverna ha en vanlig karta och jämföra
med, så de upptäcker att Öresund är den
enda inflyttningsvägen numera för lax.

Källor:
Blindkartor över Sveriga, vänern och Vättern
http://d-maps.com

Karta över norra Europa från Wikimedia Commons:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolahalv%C3%B6n#mediaviewer/File:Barents_Sea_map.png

Karta över Vätterns djup:
http://1.bp.blogspot.com/-ua6bJLk_O68/U9Kuchw4rqI/AAAAAAAAaAs/qlrk6V8mZVI/s1600/Lake+Vatern+1.jpg

Karta över Ancylussjön:
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stersj%C3%B6ns_utvecklingshistoria#mediaviewer/File:Baltic_History_7500-BC.svg

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