ENKEL Geografi 7 - 9 ~ del 2
Till läraren
Enligt Lgr 11 och kursplanen i geografi för årskurs 7 - 9 ska eleverna behandla
följande centrala innehåll.
Livsmiljöer
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.
Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor
transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats
över tid.
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.
Geografins metod, begrepp och arbetssätt
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.
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
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.
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Med bakgrund av dessa intentioner i kursplanen, har vi tagit fram vårt nya
läromedel i geografi - Enkel Geografi 7 - 9 ~ del 2. I läromedlet presenteras
enkla och tydliga texter i geografi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11.
Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning,
specialundervisning eller med nyanlända elever.
I läromedlet Enkel Geografi 7 - 9 ~ del 2 märks rubriker som
Europa - vår egen världsdel, Varor och tjänster, Handel,
Transporter och kommunikation, Energi, Hållbar utveckling,
Jordens befolkning, Migration och urbanisering, Rika och fattiga länder,
Sårbarhet, samt Några länder i världen.
I alla kapitel varvas faktatexter med arbetsblad, som tränar eleverna att söka
och jämföra fakta, att hitta sammanhang, värdera och analysera.
Enkel Geografi 7 - 9 ~ del 2 är rikligt kompletterad med både kartor,
fotografier och illustrationer i färg.
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