
 Befolkning 
    
  Bra länkar i Länkskafferiet på detta tema 
 
  

   
Kursplanemålen i geografi: 
 
– ha kännedom om hur människor lever och arbetar i skilda miljöer i världen och 
om faktorer som påverkar dessa förhållanden samt reflektera över möjligheter till 
förändringar. 
 
– kunna med exempel visa hur viktiga förändringar i samhället såsom 
industrialisering, urbanisering och globalisering av kommunikationer, produktion 
och handel har påverkat och påverkar landskapet och människors levnadsvillkor 
samt reflektera och formulera frågor kring detta. 
 
– kunna beskriva, jämföra, analysera och presentera områden och förhållanden 
genom att arbeta med geografisk information, göra mätningar och iakttagelser och 
själv göra kartor, bilder och diagram samt skriva texter. 
 

 

Fakta om kommuner  från 13 år  

Här kan du hitta data om Sveriges kommuner: 
befolkningstäthet, befolkningsstorlek, yta samt en 
befolkningspyramid över den aktuella kommunen. 
SNA, Sveriges Nation Atlas står bakom 
webbplatsen. 

 

 

Statistikdatabasen  från 13 år 
Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för en stor 
mängd av Sveriges officiella statistik. I deras 
databas hittar du ett stort urval av statistik som 
du kan använda i ditt skolarbete. Klicka på 
rubriken Befolkning för befolkningsstatistik. 
 

 
 

Befolkningsstatistik   från 13 år 
Befolkningsstatistiken redovisar Sveriges folkmängd 
och befolkningsförändringar. Bakom sidan står 
Statistiska centralbyrån (SCB). 
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 Gapminder  från 13 år 

Klicka på Gapminder World och välj sedan två olika 
statistiska data för X-axeln och Y-axeln, som 
exempelvis befolkning och tid. Välj sedan länder 
du vill jämföra, exempelvis Sverige och Kina. 
Klicka sedan på "Play" och en historisk tidslinje 
spelar upp skillnaden mellan dessa länder och 
förändringar över tid, presenterat på ett mycket 
intressant sätt! Flash Player behövs på datorn. 

 

 

Infonation basic  från 13 år 
Här kan du jämföra länder på ett snabbt och enkelt 
sätt. Välj först länder i rullgardinsmenyerna och 
klicka på "Go". Välj sedan typ av statistisk 
information: befolkning, ekonomi, hälsa, miljö 
eller teknologi. Bakom webbplatsen och statistiken 
står FN.  
 
 

 
 

Population games – INED   från 10 år 
En sida med interaktiva simulationer kring 
befolkningsökningen i världen. Se en prognos över 
befolkningsutvecklingen i framtiden, jämför din 
egen situation med personer födda samma år som 
du, se till exempel hur många som fortfarande 
lever. I The family game kan du även se vad som 
påverkar en familjs storlek. Flash Player behövs på 
datorn. 
 
 

 Human Numbers Through Time    från 13 år    
På denna rörliga världskarta kan du se hur mycket, 
och var, befolkningen i världen ökat de senaste 
2000 åren. Kartan visar 9 olika tidpunkter med 
fokus på de sista århundradena. Den sista 
kartbilden visar en beräkning av världens 
befolkning år 2050. Flash Player behövs på datorn.  
 
 
 



 Be a demographer  från 13 år 
Demografi betyder "befolkningslära". En demograf 
tittar på data om länders befolkning och drar olika 
slutsatser. Här kan du prova att vara demograf! Ta 
del av statistisk om befolkningen i Indien, Japan, 
Kenya och USA från 1950-talet och framåt. Bakom 
webbplatsen står det amerikanska TV-bolaget 
Nova. Flash Player behövs på datorn. 
 
 

 

IDB Population Pyramids  från 13 år 
Här kan du få fram aktuella befolkningspyramider 
på alla världens länder. Det är bara att mata in de 
uppgifter du är intresserad av och se resultatet. 
 
 

 

GeoHive – Global Statistics  från 13 år 
Är du i behov av statistik? Här hittar du bland annat 
befolkningsstatistik, störst befolkning, största 
städer, statistik om olika religioner, högsta berg, 
längsta floder, högst och lägst BNP och en hel del 
annat.  
 
 

 
 
 
 
 
 

2009 World Population Data Sheet  från 13 år  

Här hittar du befolkningsstatistik och kommentarer 
till olika befolkningsfrågor. Du kan bland annat ta 
reda på statistik över hur många i ett land som har 
HIV/AIDS eller hur många som bor i städer 
respektive på landsbygden. Om du bara vill ha 
statistik så klickar du på "DataFinder" på menyn 
ovanför texten. 
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