
 

 

Lokal pedagogisk planering för Brunnbyskola 

Ämne: Geografi  Arbetsområde: Världens delar 

Ansvarig lärare: Håkan                       Klass: 9 HT 2016 

 

På förekommen anledning ska vi så här i slutet lära oss världens delar, mycket nöje  

Planering  

Mål: detta ska du lära dig: 

 Ha koll på vad som ligger var  
 För noggrannare info se baksidan under ”Centralt innehåll”. 

Undervisning: så här ska vi arbeta: 

 Vi ska ha genomgångar och diskussioner 

 Titta i kartböcker 

Prestation: så här ska du visa vad du lärt dig: 

 Aktivt delta på lektionerna. 

 Läsa kapitlet i läroboken så att du förstår det du läser. 

 Vara aktiv på lektionerna. 

 Någon form av redovisning. 

Bedömning: detta kommer att bedömas: 

 Lektionsprestationerna; här visar du mycket så var aktiv och kom förberedd. 

 Redovisningsresultatet. 

  

Detta ska vi arbeta med: 



Arbetsområdets förankring i Läroplanen (Lgr 11) 

Övergripande mål (kapitel 1 &2): 

 Eleven kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter. 

 Eleven respekterar andra människors egenvärde. 

 Eleven tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor. 

 Eleven kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen. 

 Eleven visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 

 Att eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och utvecklar ett allt större ansvar för sina 

studier. 

 Eleven utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

 

Syfte: Du ska; 

 Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och 
förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. 

 Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. 

 Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra 

geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. 

 Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar 

utveckling. 

Centralt innehåll: 

 Jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.  
 Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, 

samhället och miljön i olika delar av världen.  
 Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna 

befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.  
 Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.  
 Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska 

kartor. 
 Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.  
 Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka 

konsekvenser det får för natur-och kulturlandskapet.  
 På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.  
 Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.  
 Förnybara energitillgångar, till exempel sol-och vindenergi och alternativa drivmedel.  
 Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.  

 Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser. 

Kunskapskrav: 
http://www.skolverket.se/kursplaner_och_betyg 

Vid frågor maila Håkan på hakanromare@gmail.com   

mailto:hakanromare@gmail.com

