
Befolkning
Var bor människor och varför bor de där?

Bok: Geografi 9 sid. 310-321



Befolkningsfördelning



Odlingsbar jord



Geografiskt samband mellan 
befolkningsfördelning och odlingsbar jord



Genomsnittlig årlig nederbörd



Medeltemperatur



Klimatdiagram Antarktis



Klimatdiagram Dacca Bangladesh



Klimatdiagram Stockholm



Befolkningsfördelning

Det handlar om försörjningsmöjligheter
• Odlingsbar jord
• Vatten
• Fiske



Var vill du bo?



Var bor vi inte?

• Brist på bördiga jordar

• Öken- och steppområden – brist på vatten

• Regnskogar – mycket regn = näringsfattig jord

• Kalla områden – dålig växtlighet

• Bergsområden – brant och bergigt



Var bor vi?



Jorden befolkning, anteckningar s. 310-312 SOL Geografi 9

• Jordens 7 miljarder människor lever på 20 procent av jordklotets yta.

• Människor bosätter sig där det finns försörjningsmöjligheter; 

vatten (hav eller floder)

gynnsamt klimat

bördiga jordar

• 90 procent av befolkningen lever i fem stora tätbygdsområden;

Östasien

Indiska halvön

Europa

Västafrika

Nordöstra USA



Vad är en befolkningspyramid och vad 
ska den vara bra för?

Befolkningspyramiden består av två delar, 

1. en högerdel som visar hur många kvinnor det 
finns i olika åldrar vid en viss tidpunkt 

2. en vänsterdel som visar hur många män det 
finns i olika åldrar vid en viss tidpunkt

Det går alltså exempelvis att utläsa hur många 
barn mellan 0-4 år som finns i landet och hur 
många av dessa som är pojkar eller flickor.

Det går också att se medellivslängd i ett land, 
vilket av dessa länder har högst medellivslängd?

Bra för att kunna planera skolor, äldreomsorg, 
sjukvård och annat i samhället.



Flytten till staden- urbanisering

I samband med industrialiseringen på 
1800-talet flyttade många människor till 
städerna i hopp om ett bättre liv.

Ca. 3,5 miljarder människor bor i städer.

Urbaniseringen har gått längst i de 
utvecklade industriländerna(hög 
urbaniseringsgrad).

I de fattiga länderna flyttar människor idag 
till städerna för att få ett bättre liv. Många 
av dessa hamnar i städernas slumområden.



Människor på vandring


