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Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 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  
Period Arbetsområde 

 
Presentation och centralt innehåll Kunskapskrav från LGR 11 

 
Bedömningstillfällen/utvärdering  
 

1 Arbetsområde: 
”Naturgeografi” (OBS! 
7:ans bok) 
 

 Målet med kursen är att ni ska se hur 
klimatförändringar påverkar människan, 
samhället och miljön i olika delar av världen. 
Vilka konsekvenser översvämningar, torka och 
jordbävningar får för natur- och 
kulturlandskapet. 
Ni får samla in, bearbeta, värdera och 
presentera geografiska data. 
 
Material: läroboken år 7 (”Geografi” SOL3000) 
sidor 24-45, 
diskussions/föreläsningsanteckningar samt 
film.  

 Ha kunskaper om samspelet 
mellan människa, samhälle och 
natur. 

 Undersöka omvärlden och 
använda geografiska källor, 
teorier, metoder och tekniker. 

 Använda geografiska kartor och 
verktyg. 

 Använda geografiska begrepp. 

Sker genom muntliga diskussioner 
samt avslutande prov. 

2 Arbetsområde: 
”Regioner” 
 

Arbetet med kursen kommer att ske genom 
grupparbete. Ni ska få studera och specialisera 
er på de olika regioner som vår jord delas in i, 
polarområdena, barrskogsregionen, 
jordbruksbygder, öknar, tropiska regnskogar 
och staden.  
 
Material: läroboken år 6 (”Geografi” SOL3000) 
sidor 6:6-6:92 

 Se samband mellan natur- och 
kulturlandskap, naturresurser 
och hur befolkningen är fördelad. 

 Använda geografiska kartor och 
verktyg. 

 Använda geografiska begrepp. 

Grupparbete (redovisning för år 9) 
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Eleverna får inför varje arbetsområde en mer detaljerad planering vad gäller förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav samt bedömningstillfällen och arbetsgång. 

Kontakta ämnesläraren om du vill ha en kopia.  

 

  


