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Förord
Boken ”Geografi för gymnasieskolan” är en bra utgångspunkt för den första
gymnasiekursen i geografi. Läroboken är en del av det läromedel som Capen
sis erbjuder. På www.capensis.se finns mer material som kompletterar läro
boken, t.ex. internetlänkar och nytt material. Länkarna tipsar om instruktiva
hemsidor.
I slutet av varje kapitel finns frågor till lärobokstexten och i de flesta fall även
frågor till atlas. Frågorna är till hjälp för att eleven lättare ska lära in kapitlet.
Frågorna har en sådan svårighetsgrad att eleverna kan göra dem som läxa, i
grupp eller enskilt i klassrummet. Atlasfrågorna bygger på ”Libers atlas för
gymnasiet” från år 2006 och ”Gleerups stora skolatlas”. Libers atlas är upp
följaren till Almqvist & Wiksells ”Atlas för gymnasiet”. Sidhänvisningarna
som finns till Libers atlas är ibland förskjutna med någon sida beroende på
vilken version som används. Atlasfrågorna bör inte bereda eleverna några
större problem. Huvudsyftet med atlasfrågorna är att eleverna aktivt får
arbeta med geografiskt presenterad information.
Boken bygger vidare på ”Geografi A för gymnasieskolan” från år 2007. Några
av de förändringar som är gjorda i den här reviderade versionen är:
◊

Innehållet har utökats med ca 60 sidor.

◊

Kapitlet ”Resurshushållning” har utgått. Innehållet i det kapitlet
ingår nu i den nya bokens andra kapitel.

◊

Det finns tre helt nya kapitel: Oceanografi (ingick tidigare i klima
tologi), Jordbrukets geografi (ingick tidigare i ekonomisk geografi)
och Globalisering.

Jag hoppas att både lärare och elever kommer att ha både nytta och glädje av
”Geografi för gymnasieskolan”.
Jan Wiklund
Gymnasielärare i geografi
Falköping, den 10 april 2010
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Introduktion

Bron över floden Neretva, Mostar,
Bosnien-Hercegovina. År 1993
bombades den 437 år gamla bron Stari
Most sönder under kriget i Bosnien.
Bron återuppbyggdes och invigdes år
2004. Många hoppas att den nya Stari
Most ska bli ett fredsmonument. Floden
Neretva delar Mostar i en kroatisk och
i en bosniakisk del. Människorna på
bron bevittnar den årliga dyktävlingen
ner i det iskalla vattnet.

Ordet geografi kommer från grekiskans geographia,
jordbeskrivning. Vid en första anblick kan geografi
ämnet verka ha en enkel struktur. Många uppfattar kunskap i geografi som att veta platsers namn och peka ut
dem på en karta, kunna rangordna de längsta floderna
i världen och rabbla Sveriges landskap från söder till
norr. I gymnasiets geografikurser kommer du att möta
ett mer vetenskapligt perspektiv på ämnet.
Geografiämnet syftar till att förklara natur- och kulturlandskapet. Ämnet behandlar naturliga och mänsk
liga fenomen i rummet. När man i geografiska samman
hang säger rummet menar man var saker och ting finns
samt hur de är relaterade till varandra. Ett exempel på
geografisk kunskap är att kunna peka ut New York på
en världskarta, ta reda på, förstå och diskutera varför en
så stor stad ligger just där.
Det är i hög grad aktuellt att studera geografi idag.
Aldrig någonsin i världshistoren har så mycket för
ändrats så snabbt och på så många olika platser som
nu av oss människor. Gamla länder faller sönder och

det uppstår nya. Människan bygger både bokstavligen
och bildligt broar mellan världens folk. Hur världen
kommer att se ut framöver kan vi inte förutsäga, men vi
kan förstå de processer som just nu håller på att forma
framtiden. Med ett geografiskt perspektiv kan man
lättare förhålla sig till viktiga framtidsfrågor.
Studier i geografi fördjupar kunskaperna om varför
världen ser ut som den gör. För att studera verkligheten
använder sig geografen av modeller. En modell är en
förenkling och åskådliggör endast en liten del av verkligheten. Modeller, som framhäver det som ska studeras,
behövs för att vi ska kunna göra komplexa processer begripliga. Vid användning av geografiska modeller måste
man vara medveten om deras begränsningar och även
om den egna förmågan att tolka och dra slutsatser utifrån en modell. Ju mer generaliserad en modell är, desto
mer fjärmad blir den från verkligheten den ska beskriva.
Kartan är en viktig geografisk modell som används vid
geografistudier.

