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PEDAGOGISK PLANERING i Geografi 
Arbetsområde: Sverige 

 
SYFTE UTIFRÅN KURSPLANEN I GEOGRAFI ÅK 4-6 
 

Utveckla förmågan att: 

 Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i Sverige. 

 Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av 

kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker 

 

KUNSKAPSKRAV 
 
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom 

att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och 

förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I 

resonemang beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, 

naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska 

begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.  

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, 

metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om 

olika källors användbarhet. 

Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att 

med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska 

objekt. 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
 

 De svenska kultur- och naturlandskapen 

 Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och 

konsekvenser av denna 

 Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige 

 Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och 

tematiska kartor 

 Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om 

geografi 

 
 



KONKRETA MÅL TILL ELEVEN 
 

 Du ska kunna resonera om vad som formar och förändrar jordytan och hur det 

påverkar människorna. 

 Du ska kunna beskriva hur naturresurser påverkar var människorna bor. 

 Du ska kunna använda några geografiska begrepp. 

 Du ska kunna använda kartor. 

 Du ska kunna berätta något om Sveriges namngeografi och beskriva lägen och 

relationer mellan olika geografiska objekt. 

 
 

BEDÖMNING 
 
Du bedöms utifrån dessa punkter: 
 

 Du ska kunna berätta något om var som formar jordytan och hur naturen påverkar 

var människor bor. 

 Du ska kunna arbeta självständigt med boken ”Geografi Sverige”. 

 Du ska också visa att du kan ta reda på fakta och skriva en faktatext om något 

landskap i Sverige. 

 

UNDERVISNING 

 Vi kommer att lära oss hur kartan kan användas genom att arbeta med olika 

kartövningar. 

Vi kommer att lära oss några geografiska begrepp, t ex areal & folkmängd. 

Vi kommer att titta på filmer om landskapen, läsa faktatexter, arbeta i ”Geografi Sverige” 

med namngeografi och fakta om landskapen. Vi kommer också att diskutera hur 

landskapet påverkar var vi bor och hur vi människor påverkar naturen.  

Eleverna ska också självständigt få arbeta med att ta reda på fakta om ett landskap som 

de sedan redovisar för klassen. 

 
 

 


