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I översikten framgår vilka kapitel i Koll på Geografi 4, 5 och 6 som behandlar olika delar av det 
centrala innehållet i Lgr 22.

Centralt innehåll Lgr 22 Kapitel i Koll på Geografi 4 Kapitel i Koll på Geografi 5 Kapitel i Koll på Geografi 6

Geografiska förhållanden, mönster och processer 
- Introduktion till jordens endogena och exogena processer, 
samt hur dessa formar och förändrar landskapet.

2. Så formades Sverige
3. Sveriges natur
5. Vatten

2.Jorden och jordytan,                           
3. Naturlandskapet

1. Jorden och klimatet                
3. Världens resurser 
4. Vatten

- Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, 
skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och 
hur människors användning av resurserna påverkar landskapet 
och människans livsmiljöer. 

4. Sveriges naturresurser
5. Vatten

7.Energi 3. Världens resurser
4. Vatten

- Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet 
påverkar människans livsmiljöer. 

6. Väder och klimat 3. Naturlandskapet 1. Jorden och klimatet
3. Världens resurser

- Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i 
Sverige, Europa och världen.

2. Så formades Sverige
3. Sveriges natur
7. Sveriges befolkning

3.Naturlandskapet
4 Hav
5. Gränser och regioner

3. Världens resurser,                    
4. Vatten

- Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och 
världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, 
länder och städer.

1. Kartan
2. Så formades Sverige
3. Sveriges natur
5. Vatten
7. Sveriges befolkning 

Kartor för att träna namngeografi finns även i 
lärarguiden och aktivitetsboken.

3. Naturlandskapet
4. Hav
5.Gränser och regioner

Kartor för att träna namngeografi finns även i 
lärarguiden och aktivitetsboken.

Kartor för att träna namngeografi finns även i 
lärarguiden och aktivitetsboken.

Geografins metoder och verktyg
- Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med 
gradnät, färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska 
kartor.

1. Kartan
6. Väder och klimat

1. Kartor
6. Befolkning

- Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap. Underlag för olika fältstudier finns i lärarguiden Underlag för olika fältstudier finns i lärarguiden Underlag för olika fältstudier finns i lärarguiden

- Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner 
med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, 
verktyg och begrepp.

6. Väder och klimat 1. Kartor
5. Gränser och regioner
6. Befolkning.

Hållbar utveckling
- Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan 
påverka miljön och främja hållbar utveckling.   

3 Sveriges natur
4. Sveriges naturresurser
5. Vatten
7. Sveriges befolkning
Miljö- och hållbarhetsfrågor genomsyrar hela 
läromedlet

4. Hav
7 Energi

Miljö- och hållbarhetsfrågor genomsyrar hela 
läromedlet

1.Jorden och klimatet
2. Hållbar utveckling                         
3. Världens resurser
4. Vatten
6. Transporter.

- Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av 
fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till 
utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra 
människors levnadsvillkor, till exempel genom Förenta 
Nationerna (FN).

2. Hållbar utveckling
3. Världens resurser
4. Vatten                                      
5. Levnadsvillkor i världen

Koll på Geografi och Lgr 22
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Centralt innehåll Lgr 22 Kapitel i Koll på Geografi 4 Kapitel i Koll på Geografi 5 Kapitel i Koll på Geografi 6

- Geografiska förhållanden, mönster och processer 
Introduktion till jordens endogena och exogena processer, samt 
hur dessa formar och förändrar landskapet.

2. Så formades Sverige
3. Sveriges natur
5. Vatten

2.Jorden och jordytan,                           
3. Naturlandskapet

1. Jorden och klimatet                
3. Världens resurser 
4. Vatten

- Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, 
skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och 
hur människors användning av resurserna påverkar landskapet 
och människans livsmiljöer. 

4. Sveriges naturresurser
5. Vatten

7.Energi 3. Världens resurser
4. Vatten

- Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet 
påverkar människans livsmiljöer. 

6. Väder och klimat 3. Naturlandskapet 1. Jorden och klimatet
3. Världens resurser

- Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i 
Sverige, Europa och världen.

2. Så formades Sverige
3. Sveriges natur
7. Sveriges befolkning

3.Naturlandskapet
4 Hav
5. Gränser och regioner

3. Världens resurser,                    
4. Vatten

- Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och 
världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, 
länder och städer.

1. Kartan
2. Så formades Sverige
3. Sveriges natur
5. Vatten
7. Sveriges befolkning 

Kartor för att träna namngeografi finns även i 
lärarguiden och aktivitetsboken.

3. Naturlandskapet
4. Hav
5.Gränser och regioner

Kartor för att träna namngeografi finns även i 
lärarguiden och aktivitetsboken.

Kartor för att träna namngeografi finns även i 
lärarguiden och aktivitetsboken.

Geografins metoder och verktyg
- Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med 
gradnät, färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska 
kartor.

1. Kartan
6. Väder och klimat

1. Kartor
6. Befolkning

- Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap. Underlag för olika fältstudier finns i lärarguiden Underlag för olika fältstudier finns i lärarguiden Underlag för olika fältstudier finns i lärarguiden

- Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner 
med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, 
verktyg och begrepp.

6. Väder och klimat 1. Kartor
5. Gränser och regioner
6. Befolkning.

Hållbar utveckling
- Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan 
påverka miljön och främja hållbar utveckling.   

3 Sveriges natur
4. Sveriges naturresurser
5. Vatten
7. Sveriges befolkning
Miljö- och hållbarhetsfrågor genomsyrar hela 
läromedlet

4. Hav
7 Energi

Miljö- och hållbarhetsfrågor genomsyrar hela 
läromedlet

1.Jorden och klimatet
2. Hållbar utveckling                         
3. Världens resurser
4. Vatten
6. Transporter.

- Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av 
fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till 
utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra 
människors levnadsvillkor, till exempel genom Förenta 
Nationerna (FN).

2. Hållbar utveckling
3. Världens resurser
4. Vatten                                      
5. Levnadsvillkor i världen
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