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Kursplanen
Skolverkets nya kursplaner för grundskolan trädde 
i kraft år 2011. Kursplanen i geografi och anvis
ningarna som finns i anslutning till den har ökat 
lärarens arbetsbelastning. Med vår geografibok vill 
vi underlätta arbetet för läraren. Det som present
eras i boken följer den nya kursplanen. Ingen extra 
tid kommer att behöv as för att välja ut det som är 
relevant.

Struktur
Kursplanen i geografi består av syfte, centralt inne
håll och kunskapskrav. Det centrala innehållet är 
indelat i tre kunskapsområden. Bok en är uppdelad 
efter dessa: Geografins metoder, begrepp och arbets-
sätt, Livsmiljöer och Miljö, människor och hållbar-
hetsfrågor. 
Till varje kunskapsområde finns fyra kapitel. 

Kap itlens namn visar tydligt vilket centralt inne
håll som behandlas. När boken är strukturerad på 
det här s ättet kan elever, föräldrar och lärare lättare 
se vad i kursplanen som tas upp.   

Till elever, föräldrar och lärare
Bokens tydliga struktur tror vi underlättar för 

tematiska eller ämnesövergripande arbetsformer. 
Det blir enkelt att se vilket centralt innehåll som 
kommer att behandlas. Boken kan därför läsas i 
vilken ordning som helst  innehållet är inte knutet 
till en bestämd årskurs! Vi rekommenderar dock 
att kapitlet om fattigdom och ohälsa läses i årskurs 
nio. 
Boken ska ses som en vidareutveckling av det som 

redan har studerats i årskurs 4  6. Vi har ändå valt 
att repetera visst ämnesinnehåll, till exempel natur
landskapets processer. Det är nämligen viktigt att 
ha just de kunskaperna aktuella när fält studier görs 
och när naturkatastrofer behandlas.
Vill du som lärare läsa mer om hur högstadie

geografin kan organiseras utifrån den här boken? 
På Capensis webbplats, www.capensis.se, finns ett 
gratis kommentarmaterial att ladda ner.

Enkelt
Vi som har författat boken tycker att geografi är 
roligt. Vi är genuint intresserade av ämnet och vi 
vill presentera det på ett enkelt sätt genom att:

Vi som har skrivit den här läroboken har utgått 
från tre mycket vikt iga principer:

◊ Att följa kursplanen. 

◊ Att ha en tydlig struktur.

◊ Att göra geografi enkelt att förstå.

1. Använda korta meningar.
2. Endast införa ett fåtal nya begrepp på varje 

sida och använda dem ofta i grafik, brödtext, 
bildtext och frågor.  

3. I slutet av flera kapitel presentera ytterlig are 
geografiska begrepp under rubriken ”Fler ord 
och begrepp”. 

  Lycka till önskar Karin och Jan!





Det är viktigt att studera geografi! Geografi beskriver var 
platser finns, hur de ser ut, vad som är typiskt för dem och 
varför de ser ut som de gör. Geografi studerar också hur 
människor lever på olika platser och hur de försöker anpassa 
sig och sin omgivning för att kunna leva ett så bra liv som 
möjligt. 
Geografiämnet beskriver såväl samspelet mellan männ

iskan och naturen såsom samspelet m ellan olika platser. 
Perspektivet i geografi kan vara både lokalt och globalt. 
Man kan se geografiämnet som en kikare som vi använder 
för att studera omvärld en. Vi kan zooma in och zooma ut. 
Hur ser naturen ut? På vilket sätt har människorna påverkat 
naturen där du bor? Var vill du bo när du är vuxen? Varifrån 
kommer din mat? Hur har den odlats? Hur lever de som har 
odlat bomullen som finns i dina kläder? Varför är en miljard 
människor under närda (kroniskt hungriga) i världen? Geo
grafi hjälper oss att förstå vår omvärld. 
Geografi är ett ämne som beskriver historien, nuet och den 

viktiga framtiden. Aldrig någonsin i världshistorien har så 
mycket förändrats så snabbt och på så många olika platser 
som nu. Gamla l änder faller sönder och det uppstår nya. 
Med kunskaper i geografi kan man lättare föreställa sig och 
förstå vad som kan komma att hända i framtiden, men exakt 
hur världen kommer att se ut framöver vet vi inte. 
När du har kunskap om hur framtiden kan k omma att se 

ut har du också ansvar för och stora möjligheter att påverka. 
Det handlar till exempel om viktiga framtidsfrågor såsom 
klimatförändringen och en rättvis fördelning av naturens 
resurser.  
Geografi är världens och framtidens ämne! 

Bron över floden Neretva, Mostar, Bosnien-Hercegovina. År 
1993 bombades den 437 år gamla bron Stari Most sönder u nder 
kriget i Bosnien. Bron återuppbyggdes och invigdes år 2004. 
Människan bygger både bokstav ligen och bildligt broar mellan 
världens folk. Många hoppas att den nya Stari Most ska bli ett 
fredsmonument. F loden Neretva delar Mostar i en kroatisk och 
en bosniakisk del. M änniskorna på bron bevittnar den årliga 
dyktävlingen i det iskalla vattnet. 
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