
 

Till läraren 
 

Enligt Lgr 22 och kursplanen i geografi för årskurs 7 - 9 ska eleverna behandla  

följande centrala innehåll. 
 

 

Geografiska förhållanden, mönster och processer  

Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar 

landskapet.  

Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som  

riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. 

Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och 

hur risker kan förebyggas.  

Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjänster. 

Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar:  

befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering. 

Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av  

geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.  

 

Hållbar utveckling  

Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på  

klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och  

natur i olika delar av världen.  

Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara  

naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer.  

Intressekonflikter kring naturresurser.  

Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som  

demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.  

Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.  

 

Geografins metoder och verktyg  

Digitala och analoga kartors uppbyggnad samt olika kartprojektioner och deras 

egenskaper. Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på hur de  

används i samhället. -  

Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor,  

enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg 

och begrepp.  
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Med bakgrund av dessa intentioner i kursplanen, har vi tagit fram vårt nya  

läromedel i geografi - Enkel Geografi  7 - 9 ~ del 1. I läromedlet presenteras enkla 

och tydliga texter i geografi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22.  

Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, 

specialundervisning eller med nyanlända elever. 

   

I läromedlet Enkel Geografi 7 - 9 ~ del 1 märks rubriker som  

Jorden - vår planet, Jordgloben och kartan, Väder och klimat,  

Klimatzoner och växtlighet, Klimatförändringar, Våra världsdelar,  

Jordskorpan formas, Luften vi andas, Jordens vatten, Jordens naturresurser, 

samt Livsmedel till alla? 

    

I alla kapitel varvas faktatexter med arbetsblad, som tränar eleverna att söka  

och jämföra fakta, att hitta sammanhang, värdera och analysera.  

    

Enkel Geografi 7 - 9 ~ del 1 är rikligt kompletterad med både kartor,  

fotografier och illustrationer i färg. 
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