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Lappland
Lappland är det nordligaste landskapet i Sverige. Det är också Sveriges
största landskap.
Gränser
Följ gränserna runt Lappland. På två sidor är det riksgräns.
Väster om riksgränsen ligger ___________________________, och norr
om den ligger ________________________.
I vilket väderstreck gränsar Lappland mot …
… Jämtland? __________________
… Norrbotten? _________________
… Västerbotten? ________________
… Ångermanland? _______________

Att fundera över
Förr var det vanligt att man markerade gränser med stenrösen. Det finns
ett känt stenröse som heter Treriksröset. Om du tittar noga på namnet så
kan du nog räkna ut var det ligger. Peka ut det på kartan.

Vatten och vattendrag
I Lappland finns det många sjöar och vattendrag. Flera av Norrlands
stora älvar har sina källor i Lappland. Älvar i norra Lappland: Torneälven,
Luleälven och Piteälven.
Titta på kartan. Vilket landskap rinner de till?

Torneälven kommer från en stor sjö. Vad heter den?
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I nästan alla stora älvar har man byggt vattenkraftverk. Harsprånget är
ett av de mest kända. I vilken älv ligger det?

Försök att hitta några fler vattenkraftverk på kartan. Vad heter de?

Älvar i södra Lappland: Skellefteälven, Vindelälven, Umeälven och
Ångermanälven.
Ångermanälven rinner till Ångermanland. Till vilket landskap rinnder de
andra älvarna?

Skellefteälven kommer från två stora sjöar. Vad heter de?
_____________ - avan och _____________ - avan.
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Topografi - höjdskala
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Titta på Lapplands topografi. Hur ser det ut i de västra delarna av
landskapet?

I norra Lapplands fjällområde ligger Sveriges högsta fjäll. Några av
fjälltopparna är över 2.000m höga. Sök reda på Kebnekaise och
Sarektjåkko. Hur höga är de?
Kebnekaise är ____________________m.
Sarektjåkko är ________________ m.
Markera höjden på höjdskalan och skriv dit namnen.

Sök reda på
I fjällområdet finns det glaciärer. Vad är en glaciär?

Försök att hitta en bild på en glaciär.
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Att fundera över
På kartan kan du se en linje som går genom Lappland. Det är polcirkeln.
På en jordglob kan du se att den går runt hela norra delen av jorden.
Norr om den kan man se midnattssolen vid midsommar. Hur tror du att
det är på vintern? Det finns en polcirkel på södra halvklotet också.

Tätorter
Här är några av Lapplands tätorter. Skriv ett S om tätorterna ligger söder
om polcirkeln och ett N om den ligger norr om polcirkeln.
_____ Arjeplog
_____ Arvidsjaur
_____ Gällivare/Malmberget
_____ Jokkmokk
_____ Kiruna
_____ Lycksele
_____ Vilhelmina

Sök reda på
Kiruna är Lapplands största tätort. Hur stor är folkmängden där?

Sök reda på bilder och fakta om Kiruna. Berätta eller skriv meningar.
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Att fundera över
Det finns många ovanliga namn på Lapplandskartan, t.ex. Kebnekaise,
Vietas och Jokkmokk. Var tror du namnen kommer ifrån?
Skalan
Lappland är stort och det bor inte så många människor där. Lappland är
glesbefolkat. Det finns stora ödemarker och tätorterna ligger långt ifrån
varandra.
Titta på södra Lappland. Titta på skalan. Hur långt är det fågelvägen …
… mellan Arjeplog och Arvidsjaur? Ca __________ mil.
… mellan Lycksele och Vilhelmina? Ca _________ mil.
… mellan Jokkmokk och Lycksele? Ca __________ mil.
Ungefär hur stort är Lappland? Sätt X vid rätt alternativ.
Längd: ___ 25 mil. ___ 40 mil ___ 60 mil ___ 100 mil
Bredd: ___ 15 mil ___ 25 mil ___ 35 mil ___ 60 mil

Kommunikationer
Två europavägar går genom Lappland.
I den norra delen av landskapet går ______________________.
I den södra delen går ____________________________.
Båda vägarna går till Norge. Det finns en riksväg som också går till
Norge.
Vilket nummer har den? ______________
Riksväg 45 går genom hela Lappland ända till finska gränsen. Skriv
några tätorter som ligger vid vägen.
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Inlandsbanan är en järnväg som slingrar sig upp genom Lappland. Den
följer väg 45, men den går inte ända fram till finska gränsen. Var slutar
den?

Från Norrbotten går en annan järnväg. Den går till Norge. Innan man
kommer till norska gränsen kan man se höga fjäll på den ena sidan. På
den andra sidan ser man en stor sjö.
Vad heter stora sjön?

Sök reda på
Järnvägen från Kiruna slutar vid en norsk stad.
Vad heter den?

Narvik är en hamnstad. Från Narvik kan man segla ut på ett stort
världshav. Vad heter havet?
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Blindkarta
Sätt ut siffrorna på blindkartan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kiruna
Kebnekaise
Norge
Finland
Jämtland
Norrbotten
Västerbotten
Ångermanland

Sök reda på
Lapplands landskapsblomma:

Lapplands landskapsdjur:

I Lapplands fjälltrakter finns det flera nationalparker. En av de mest
kända är Sareks nationalpark. Se efter på kartan var den ligger. Sök
reda på bilder och fakta om den. Berätta för någon eller skriv om den.
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