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Planering
Syfte
Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och
utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan,
olika platser, regioner och levnadsvillkor.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka
konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.
Undervisningen ska ge eleverna kunskap 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.
På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang,
som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.
Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors
levnadsvillkor och värderingar.
Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra
livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.
Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med,
och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.
Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin
omgivning.
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och
samhället påverkar varandra.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och
samhällsstrukturer.
I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med
demokratiska processer och arbetssätt.
Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och
principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Mål/förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar
och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
Eleven ska utveckla sin förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika
delar av världen.
Eleven ska utveckla sin förmåga att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden
kring etik och hållbar utveckling.
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av
tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika
tolkningar och bruk inom dessa.
Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i
samhället.
Eleven ska utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
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Eleven ska utveckla sin förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor
och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Eleven ska utveckla sin förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer,
arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll
Livsmiljöer

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser
finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga
Norden.
Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några
bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors
levnadsvillkor.

Övergripande mål och riktlinjer
Normer och värden

Skolans mål är att eleven kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om
mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.
Skolans mål är att eleven respekterar andra människors egenvärde.
Skolans mål är att eleven tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt
medverkar till att hjälpa andra människor.
Elevernas ansvar och inflytande

Skolans mål är att eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
Skolans mål är att eleven successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.
Bedömning och betyg

Skolans mål är att eleven utvecklar ett allt större ansvar för sina studier.
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