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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 utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka
konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.
Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi
kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.
Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera
källor som ligger till grund för historisk kunskap.
Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med,
och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man
söker och värderar information från olika källor.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med
demokratiska processer och arbetssätt.

Mål/förmågor
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 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 reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer,
arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll
Att leva tillsammans

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola.
Minnen berättade av människor som lever nu.
Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet
och relationer.
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Att leva i närområdet

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
Att leva i världen

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder
och platser som är betydelsefulla för eleven.
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan
kosta.
Att undersöka verkligheten

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar.
Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
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Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Kunskapskrav
G
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom
att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på
vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga
begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven
betydelsefulla platser och länder.

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.
Skolans mål är att eleven har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i
demokratiska former.
Bedömning och betyg

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