
Semesterväder – vad säger statistiken 

Juni är den ljusaste av de 

tre sommarmånaderna, och 

normalt sett är den också 

lite torrare och mindre 

molnig. 

 

Juli brukar vara den 

varmaste månaden – men 

också den regnigaste. 

 

Augusti däremot är lite 

torrare och nu är badvattnet 

ofta som varmast, men 

dagarna blir allt kortare. 
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   Medel av dagens 
          högsta 
      tempratur 

1. Viken stad hade dagens högsta temperatur 
 i juni?______________________________________ 
2. Vilken stad hade dagens lägsta temperatur 
 i juni?______________________________________ 
3. Vilken var det dagens högsta temperatur i 
 Östersund i juni?____________________________ 
4. Vilka två städer hade lika höga dagens  
 temperatur i juli? 
____________________________________________ 
5. Vilken stad hade den högsta temperaturen i 
 juni?_______________________________________ 
6. Hur många grader varmt hade Lund i 
 augusti?___________________________________ 
7. Vilken stad hade den högsta temperaturen 
 under hela sommaren? 
____________________________________________ 
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     Medel av dagens 
               lägsta 
          temperatur  

1. Vilken stad hade dagens lägsta temperatur i 
  juni?________________________________________ 
2. Vilken stad hade den näst lägsta  
 temperaturen i juni? 
______________________________________________ 
3. Hur många grader hade Stockholm i juni? 
______________________________________________ 
4. Hur många grader hade Lund i juni? 
______________________________________________ 
5. Vilken stad hade den lägsta temperaturen 
 i juli? 
______________________________________________ 
6. Hur var den lägsta temperaturen i Östersund 
 i augusti?_____________________________________ 
7. Vilken stad hade den lägsta temperaturen i  
 augusti? 
______________________________________________ 
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Nederbörd : snö, regn, hagel 

Petra Aleksic, SFI-skolan, Umeå – www.lektion.se



        Nederbörd 
        i millimeter 

1. Vilken månad fick Lund mest nederbörd? 

_________________________________________________ 

2. Vilken stad fick minst nederbörd i juni? 

_________________________________________________ 

3. Vilken stad fick mest nederbörd i juni? 

_________________________________________________ 

4. Vilken stad fick mest nederbörd i juli? 

_________________________________________________ 

5. Vilken månad fick Stockholm mest nederbörd? 

_________________________________________________ 

6. Vilken stad fick minst nederbörd i augusti? 

_________________________________________________ 

7. Vilken stad fick mest nederbörd i somras? 

_________________________________________________ 

8. Vilken stad fick minst nederbörd i somras? 

_________________________________________________ 

 

Petra Aleksic, SFI-skolan, Umeå – www.lektion.se



Petra Aleksic, SFI-skolan, Umeå – www.lektion.se



    Antal soltimmar 
 

1. Hur många soltimmar hade Göteborg i 
juni?______________________________________ 

2. Hur många soltimmar hade Kiruna i juni? 

____________________________________________ 

3. Vilken stad hade det högsta antalet  

 soltimmar i juni?____________________________ 

4. Vilken stad hade det lägsta antalet  

 soltimmar i juli? 

____________________________________________ 

5. Vilka två städer har nästan lika antal  

 soltimmar i juli? 

____________________________________________ 

6. Vilken stad hade mest soltimmar i augusti? 

____________________________________________ 

7. Vilken stad hade minst soltimmar i somras? 

____________________________________________ 
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Trots en regnig och kall sommar visar 
MMS:s tittarsiffor att svenskarna 
tillbringat mindre tid framför tv-
apparaterna under juli månad i år 
jämfört med i fjol. 
 
Under juli månad 2012 tittade 
svenskarna en genomsnittlig dag på tv i 
127 minuter, medan samma siffra för 2011 
var 132 minuter. Alltså minskade tv-
tittandet med 5 minuter. 

Tv-tittandet minskade under juli 
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     TV-tittande 2012 

1. Hur många procent av svenskarna tittade  

  på SVT1 år 2012? 

____________________________________________ 

2. På vilken TV-kanal tittade 17% av  

 svenskarna? 

____________________________________________ 

3. Hur många procent av svenskarna tittade  

 på kanal 5? 

___________________________________________ 

4. På vilken TV-kanal tittade hela 32% av  

 svenskarna? 

___________________________________________ 

5. Hur många procent av svenskarna tittade 

 på övriga TV-kanaler? 

____________________________________________ 
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Diagrammet visar antalet soltimmar 
mellan den 1 och 24 mars 2013 

Chans till nytt solrekord i mars  
 
Mars har varit en ovanligt kall månad men på många 
håll i landet även soligare än normalt. Kanske kan vi till 
och med få ett nytt solrekord i mars. Petra Aleksic, SFI-skolan, Umeå – www.lektion.se



   Chans till nytt 
 solrekord i mars 

1. Hur många soltimmar hade Göteborg i  

 mars?______________________________________ 

2. Hur många soltimmar hade Kiruna? 

____________________________________________ 

3. Hur många soltimmar hade Luleå i mars? 

____________________________________________ 

4. Hur många soltimmar hade Norrköping? 

___________________________________________ 

5. Hur många soltimmar hade Umeå i mars? 

___________________________________________ 

6. Vilken stad hade flest soltimmar i mars? 
____________________________________________ 

7. Vilken stad hade minst soltimmar i mars 2012? 

______________________________________________ 
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22 augusti, 2012 
En sommar utan tropisk natt? 
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   Sommar 2012 utan 
        tropisk natt 

1. Hur många tropiska nätter fanns det 1972? 

____________________________________________ 

2. Hur många tropiska nätter fanns det 1992? 

___________________________________________ 

3. Hur stor andel tropiska nätter fanns det  

 2006?_____________________________________ 

4. Vilka år hade fem tropiska nätter? 

____________________________________________ 

5. Vilka år hade 10 tropiska nätter? 

____________________________________________ 

6. Vilket år hade flest tropiska nätter? 

____________________________________________ 

7. Vilket år hade minst tropiska nätter? 

____________________________________________ 
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Senaste tillfället då vi hade en sommar utan 
tropiska nätter är alltså 1998, medan vi året innan 
hade rekordmånga; 30 st. Som man ser av figuren 
var det däremot ganska vanligt på 60-, 70- och 
80-talen med somrar utan tropiska nätter. Det kan 
delvis bero på ett något varmare klimat sedan 
dess, men beror antagligen även på att vi idag har 
fler observationsplatser. 
 
Tropiska nätter 
  
Tropiska nätter inträffar mestadels över hav, vid 
kusten eller vid de stora sjöarna. Förklaringen till 
detta är att under perioder med soligt och varmt 
väder dagtid lagras värme i vattnet, som avges 
under natten och håller uppe nattemperaturerna. 
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