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Kursplanen i geografi och Upptäck Sverige Lgr 11
= tar upp momentet i huvudsak, kan förekomma i andra delar också.

Moment som finns i boken för att utveckla förmågorna och nå kunskapskraven i geografi:
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människan och
naturresurserna

människans
möjligheter att
framställa mat

naturresurs fiske
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människan

natur, kultur,
näringar,
människor

historiska kartor

tematisk karta

tematisk karta

tematisk krata

tematisk karta

mänsklig aktivitet som
formar Sv.s landskap

mänsklig aktivitet och
erosion vid kusten och
hur det påverkar

mänsklig aktivitet vid
en sjö

geografiska begrepp

FAKTA

BEGREPP

ANALYS

kartor (karttecken,
skala, terräng,
väderstreck)

olika typer
av kartor

tematisk karta

topografisk
karta

lägen och
storleksrelationer
mellan olika
geografiska objekt
processer som
formar jordytan

mänsklig aktivitet som
formar Sv.s landskap

Sveriges
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TIPS till geografiundervisningen!
Tänk på att lyfta de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna i varje beskrivning av respektive livsmiljö utifrån ett hållbart perspektiv.
Väck tanken! Varför är det så här? Hur skulle det ha sett ut om naturen varit annorlunda? Med problematiserade frågor kan man komma långt.
Ge eleverna tid till att resonera om orsaker och konsekvenser – skapa utrymme för reflektion och analys.
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