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Omvärldskontakter: 

Miljöprofilen: grupperna redovisar sina kunskaper utomhus 

genom att skapa karta och berätta fakta om sitt nordiska land. 

Syfte: Undervisningen ska syfta till: 

att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och  

utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. 

att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, 

olika platser, regioner och levnadsvillkor. 

att eleverna utvecklar kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, 

och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans 

former och mönster. 

att eleverna utveckla kunskaper om kartan och kännedom om 

viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera 

sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om 

människors levnadsvillkor.  

 

Dessa delar ur centralt innehåll kommer att beröras: 

• De europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen 

bakom samt deras utmärkande drag och utbredning. 

• Europas naturresurser, t.ex. vatten, odlingsmark, skogar, 

och fossila bränslen. Var de olika resurserna finns och vad de 

används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och 

kretslopp. 

• Fördelning av Europas befolkning samt orsaker till 

fördelningen och konsekvenser av denna. 

• Namn och läge på Europas länder samt viktigare öar, vatten, 

berg, regioner och orter. 

• 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.  

 

Konkretisering av mål: 

Efter arbetsområde ska eleven ha utvecklat kunskaper om:  

• Hur man använder kartor och andra geografiska verktyg samt 

deras användbarhet 

• Europas namngeografi och lägen 

• Befolkningsfördelningen i Europa 

• Geografiska begrepp 



 

• Europas natur- och kulturlandskap samt naturresurser.  

 

Övergripande mål för området: 

• Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. 

• Kan använda moderna tekning som ett verktyg för 

kunskapssökande och lärande. 

 

Elevdelaktighet: 

Eleverna har varit delaktiga i introduktionen och kommit med 

fröslag på hur vi kan arbeta med området, vilket material som 

behövs för kunskapsinhämtning samt förslag till hur vi utvärderar 

området. 

Arbetsformer 

Introduktion: 

Diskutera i gruppen: Utifrån kunskapskraven som finns diskuterar vi 

hur vi planerar upp området, vilka olika former av 

kunskapsinhämtning vi kan använda oss av och hur bedömningen 

av arbetat kan se ut. 

 

Genomförande: 

Diskussioner i helglass/gruppvis 

Grupparbete kring Norden 

Vi läser olika texter gemensamt och enskilt 

Vi ser på Geografens Testamente och andra filmer 

Skriftliga och muntliga läxförhör/prov/redovisningar 

 

Utvärdering/avslutning: 

Skriftliga och muntliga läxförhör/prov, samt muntliga redovisningar.  

 

 

 


