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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  
 

HT 15 
Period 2 
Moment 2 

Länder i världen Var olika varor och tjänster produceras och 
konsumeras. 
Namn och läge på världsdelarnas viktigaste 
länder, regioner och orter. 
 
Material: läroboken år 9 (”Geografi” SOL3000) 
valda sidor av sidorna 336-458 

 Beskriva geografiska mönster av 
handel och kommunikation. 

 Använda geografiska kartor och 
verktyg. 

 Använda geografiska begrepp 

Sker genom muntliga diskussioner 
samt ev. prov eller test. 

HT 15 
Period 2 
Moment 1 

 
Miljö och människor 
 

Hur jordens befolkning är fördelad över 
jordklotet samt orsaker till att konsekvenser av 
den ojämna befolkningsfördelningen. 
Migration och urbanisering och orsaker till och 
konsekvenser av detta. 
Centrala ord och begrepp som behövs för att 
kunna läsa, skriva och samtala om geografi. 
Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer 
som befolkningstäthet, klimat och 
naturresurser. 
 
Material: läroboken år 9 (”Geografi” SOL3000) 
sidorna 459-481 

 Resonera om ekologiska, 
ekonomiska och sociala 
hållbarhetsfrågor. 

 Ha kunskaper om samspelet 
mellan människa, samhälle och 
natur. 

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

 Använda geografiska begrepp 
 
 

Sker genom muntliga diskussioner 
samt avslutande prov. 

 

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.  
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