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Till elever, vårdnadshavare och lärare
Geografi beskriver var platser finns, hur de ser ut,
vad som är typiskt för dem och varför de ser ut som
de gör. Geografi handlar också om viktiga framtidsfrågor, till exempel de pågående klimatförändringarna och en rättvis fördelning av resurser. Därför är geografi både världens och framtidens ämne.
Lgr22
De reviderade kursplanerna i grundskolan, det vill
säga Lgr22, träder i kraft 1 juli 2022. Förändringarna innebär att vi har reviderat vår geografibok
från år 2015.
Capensis tre principer för läromedel
Geografi 4 - 6 grundbok är skriven utifrån Capensis
tre viktiga principer - att konkretisera det centrala
innehållet, att ha en tydlig struktur och att göra
ämnet enkelt att förstå.
1. Att konkretisera det centrala innehållet
Enligt kursplanen i geografi ska undervisningen
bearbeta det centrala innehållet. Ambitionen med
boken är därför att konkretisera det centrala innehållet.
2. Att ha en tydlig struktur
För att skapa en tydlig struktur är kapitelrubrikerna mer eller mindre ordagrant hämtade från kurs
planens centrala innehåll. När boken är uppbyggd
på det här sättet kan elever, vårdnadshavare och
lärare lättare se vad i kursplanen som tas upp.

Kapitlen är dock inte grupperade i den ordning
de presenteras i kursplanens tre kunskapsområden.
Läroboken inleds med namngeografi och kartor,
sedan kommer natur- och kulturlandskap och avslutas med hållbar utveckling. Det går bra att följa
boken från början till slut. Eftersom bokens kapitel
tydligt följer respektive punkt i det centrala innehållet går det att ändra deras inbördes ordning för
de som vill det.
3. Att göra ämnet enkelt att förstå
I boken används ett begränsat antal nya begrepp,
vilket gör det enklare för eleverna att i ett första
skede se olika sammanhang. De nya begreppen
används återkommande i brödtext, bildtext och
grafik. I slutet av de flesta kapitel finns en lista med
förklaringar över de viktigaste begreppen.
Övningsbok
Till grundboken hör en övningsbok. I den ges
möjlighet att arbeta med det centrala innehållet.
Här finns också diagnoser som hjälper elever och
lärare att bedöma kunskapsutvecklingen.
Referensläsarna
Vi författare vill rikta ett stort tack till alla språkgranskare och referensläsare som hjälpt oss ta fram
boken.
Lycka till önskar Julia och Jan!
Falköping och Stockholm, 14 februari 2022
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Finland

Island

Antal invånare		
5,5 miljoner (2021)
Folkrikaste tätorter Helsingfors (huvudstad),
			Esbo, Tammerfors, Vanda
Yta			338 145 km2
Största ö		
Soisalo
			
Åland är en känd ögrupp i
			Östersjön.
Språk			
Finska och svenska
Finland är känt för
• Nokia som är ett mycket stort företag i landet
• finsk sisu (att kämpa hårt), att dricka mest
kaffe i världen och att bada bastu
• att gärna vinna över Sverige i idrott, till exempel i ishockey och friidrott
• mumintrollen och för att julgubben (jul
tomten) bor i norra Finland.

Antal invånare		
Folkrikaste tätort
Yta			
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Oulu
Uleåborg

100 km

Vaasa
Vasa

Strax nordväst om Åbo ligger temaparken
Muminvärlden. Där finns Tove Janssons
mumintroll och deras vänner.

Turku
Åbo

Kuopio

SOISALO
Jyväskylä

Tampere
Tammerfors

ÅLAND

Europas största glaciär Vatnajökull
Språk			
Isländska
Island är känt för
• att vara en stor fiskenation
• vulkaner och glaciärer
• varma källor som det går att bada i
• storslagen natur
• islandshästar.

Ålands skärgård.
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Gullfoss är ett stort vattenfall på Island.
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Fem världsdelar?
Ibland räknas inte Antarktis som en världsdel efter
som det inte bor någon där. Ibland räknas Nordoch Sydamerika som en enda världsdel. Med det
här sättet att räkna finns det fem världsdelar.
De fem olympiska
ringarna - en för varje
världsdel.
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Västsahara som ett land

Pretoria
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I väster sträcker sig Europa ända ut till den portugisiska ögruppen Azorerna i Atlanten. I öster går
gränsen mot Asien längs Uralbergen i Ryssland.
Mot söder går gränsen genom Medelhavet, Svarta
havet och Kaspiska havet.
Asien är resten av den stora landmassan som inte
är Europa. I Asien bor 60 procent av världens befolkning.
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Suezkanalen
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MALI

SYDAMERIKA

Gränser mellan världsdelarna
Gränsen mellan Nord- och Sydamerika går mellan
länderna Panama och Colombia. Ibland dras
gränsen mellan världsdelarna i Panamakanalen.
Afrika omges av hav och har därför tydliga gräns
er. Öarna Madagaskar, Mauritius och ögruppen
Kanarieöarna hör till Afrika.
Antarktis omges helt av hav. Där bor det inga
människor.
Oceanien är den minsta världsdelen. De tre
största länderna är Australien, Papua Nya Guinea
och Nya Zeeland. Världsdelen sträcker sig långt
ut i Stilla havet. Både Hawaii (USA) och Påskön
(Chile) hör till Oceanien.
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ALGERIET

AFRIKA

De sju världsdelarna heter Afrika, Antarktis, Asien,
Europa, Nordamerika, Oceanien och Sydamerika.
FN har 193 medlemsländer. Det är också ungefär
så många länder som det finns i världen.
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Jordens klimat- och vegetationszoner

Tropiska klimat

Klimatkartan nedan är gjord efter vilken temperatur och nederbörd det är på olika platser. Ett större
område med liknande klimat kallas klimatzon.
Det är klimatet som bestämmer vilka växter som
kan växa på en plats. Närmast ekvatorn är det regn
skog och savann. Allt längre ifrån ekvatorn finns
det stäpp, öken, lövskog, barrskog eller inga träd
alls. De växter som finns inom ett område kallas
vegetation. Ett större område med liknande vege
tation kallas vegetationszon.

I tropiska klimat är alla månader varmare än
+ 18 ºC. I de tropiska områden där det regnar året
om växer det regnskog. I de tropiska områden där
det är torrt några månader om året är det savann.
På savannen växer gräs, buskar och några få träd.
Tropiska klimat finns i områden närmast söder
och norr om ekvatorn. I tropiska klimat finns
myggor som kan sprida sjukdomen malaria. Cirka
400 000 människor dör varje år av den.
Jordbruk i områden med regnskog och savann ger
inte så stora skördar, men det finns undantag. Ris
odling i Sydostasien ger flera skördar per år. Stora
odlingar med exempelvis bananer eller kaffe ger
också stora skördar.
I savannområden förekommer torrtider. När de
blir för långa ökar risken för missväxt. Det betyder
dåliga skördar och brist på mat.
Några större städer som ligger i områden med
tropiskt klimat är Dar es Saalam (Tanzania), Kuala
Lumpur (Malaysia) och Miami (USA).

Tropiskt klimat med mycket regn och regnskog.
66,5° N NORRA
POLCIRKELN

23,5° N NORRA
VÄNDKRETSEN

0° EKVATORN

23,5° S SÖDRA
VÄNDKRETSEN

Nederbörd
(mm)
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KÖPPENS KLIMATZONER
66,5° S SÖDRA
POLCIRKELN

Klimatzon

Tropiska klimat

Torra klimat

Varmtempererade

Kalltempererade
Polarklimat

Beskrivning av klimatet

Varmt och mycket regn. Medeltemperatur över +18 ºC alla månader.

Varmt och lite regn.

Vegetationszon

Regnskog eller savann
Stäpp eller öken

Den varmaste månaden är över +10 ºC och den kallaste mellan +18 och -3 ºC. Lövskog

Den varmaste månaden är över +10 ºC och den kallaste under -3 ºC.
Ingen månad varmare än +10 ºC.

Barrskog

Ingen trädvegetation

KLIMATDIAGRAM
SINGAPORE
Tropiskt klimat/regnskog

Temperatur
(˚C)

300
200
100
0

J F M A M J

J

A S O N D

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40

Jordbruk i Indien. Flickan skördar ris.
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Plattektonik
Jordens litosfär (berggrund) är uppdelad i ett antal
plattor. Litosfärplattorna sitter ihop som pussel
bitar. Nästan alla plattor består av både kontinent
(land) och havsbotten.
Plattorna förflyttas långsamt
Alla plattor glider mycket långsamt omkring på
den mjuka astenosfären. Det här kallas plattektonik. Ibland glider plattorna isär och ibland kolli
derar de. När de glider isär eller kolliderar med
varandra bildas ny berggrund. När ny berggrund
bildas är det exempel på en endogen process, det
vill säga en uppbyggande process.
Plattorna har förflyttats i flera miljarder år, både
de delar av plattorna som ligger över och de delar
som ligger under havsytan.
1 Plattor på havsbotten spricker och glider isär
Den eurasiska plattan och den nordamerikanska
plattan förflyttar sig från varandra med ungefär två
centimeter varje år. I sprickan på Atlantens botten
finns vulkaner. I gränsen mellan de två plattorna
finns en lång bergskedja på havsbotten.

-200

Världskartan för 200 miljoner år sedan.

2 Plattor på land spricker och glider isär
I östra Afrika håller Somalia, Kenya och Tanzania
på att glida iväg från övriga Afrika. När sprickan i
östra Afrika fortsätter att växa kommer det så småningom bildas ett hav där.
3 Två kontinenter kolliderar
Om kanterna på två plattor som kolliderar består
av kontinenter bildas en bergskedja. När Indien
kolliderade med den eurasiska plattan bildades
därför Himalaya som är Jordens högsta bergskedja.
4 Havsbotten och kontinent kolliderar
Om två plattor kollliderar, där den ena plattans
kant består av havsbotten och den andra plattans
kant av en kontinent, uppstår vulkanutbrott. Då
tränger magma upp ur Jordens inre.
I södra Stilla havet har Nazcaplattan rört sig österut i flera miljoner år. När den kolliderade med
den sydamerikanska plattan bildades bergskedjan
Anderna.
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Världskartan för 100 miljoner år sedan.
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10

ANTARKTISKA PLATTAN

Plattornas hastighet i cm/år

Jordens litosfär är uppdelad i flera plattor. Norra Atlanten blir 1,8 centimeter bredare varje år eftersom den
nordamerikanska och den eurasiska plattan glider ifrån varandra.
5 Havsbottnar kolliderar
Om kanterna på två plattor som kolliderar består
av havsbotten uppstår vulkanutbrott och små
vulkanöar bildas i havet.
I Västindien, mellan Puerto Rico och Venezuela,
ligger flera öar i en lång rad. De heter Små Antill
erna. De bildades vid en kollision mellan två havsbottnar.

-50

Världskartan för 50 miljoner år sedan.

6 Djuphavsgravar
När en havsbotten är inblandad i en kollision
bildas en djuphavsgrav. Djuphavsgravarna kan vara
flera hundra mil långa.
Strax norr om Puerto Rico ligger Puerto Ricograven, en djuphavsgrav med A
tlantens största
djup, 9 219 meter. Utanför Anderna ligger PeruChile-graven, en djuphavsgrav där det s
törsta
djupet är 8 055 meter.

+50

Världskartan om 50 miljoner år.

110

111

Några naturlandskap på jorden

Uralbergen
Bow River, Kanada.

Öken, Sahara, Tunisien.

Regnskog, Papua Nya Guinea.

NORRA ISHAVET

Klippiga
bergen

Appalacherna
Himalaya

Atlasbergen

Horseshoe bend, Coloradofloden, USA.

Bajkalsjön, Ryssland.
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Anderna
Drakensberg

Great Dividing Range

Ayers Rock/Uluru, Australien.

ANTARKTISKA OCEANEN
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Pico de Teide, Teneriffa, Spanien.
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Stäpp, Pampas, Argentina.

Polarklimat, Antarktis.
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Stelnad lava, Mauritius.

Savann, Kenya.

Fattigdom och ohälsa
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Befolkningsökningen
År 2021 fanns det 7,9 miljarder människor i värld
en. Enligt prognosen kommer det finnas 9,7 mil
jarder år 2050 och vid nästa sekelskifte (år 2100)
kommer vi att vara drygt elva miljarder.
Stor befolkningsökning i fattiga länder
I fattiga länder brukar kvinnor föda många barn. Ju
fler barn som föds i ett land, desto högre blir kostnaden för utbildning, sjukvård, bostäder och mat.
Det ställer stora krav på samhället för att kunna ge
alla invånare goda levnadsvillkor.
Nästan all befolkningsökning i världen kommer
att ske i de fattiga ländernas städer. Det är en stor
utmaning att fördela resurserna som finns för att
alla människor ska få ett bra liv.

11

Några exempel på fattiga länder med stora familjer är Afghanistan, Jemen, Laos, Mali, Niger och
Nigeria. Det finns också fattiga länder där familj
erna är små, till exempel i Bangladesh där familj
erna är ungefär lika stora som i Sverige.
Möjliga lösningar
Det viktigaste sättet för att få ner folkökningen
i de fattiga länderna är troligen att ge alla flickor
möjlighet att gå i skolan. Utbildade kvinnor har
större möjlighet att bestämma hur många barn de
vill ha.

BEFOLKNINGSÖKNING
- HISTORIA OCH PROGNOS

10
9
8

Hur människor har det skiljer sig mycket åt mellan
olika länder. Det är också stora skillnader på hur
människor har det i ett och samma land. De förhållanden som människor lever under kallas levnadsvillkor.
Fattigdom leder till ohälsa
De som lever i fattigdom har både lite pengar och
små möjligheter att påverka sina liv. De som har
små möjligheter att påverka sina liv riskerar också
ohälsa. Ohälsa är att inte må bra.

Länder där många lever i fattigdom
I länder där många människor lever i fattigdom

• kan många barn behöva arbeta för att försörja
familjen (barnarbete)
• går många barn endast i skolan några år vilket
innebär att det är många som inte kan läsa
(låg läskunnighet)
• kan många sakna tillgång till rent vatten och
toaletter (risk för sjukdomar)
• dör många barn innan de fyller fem (låg
medellivslängd).
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