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Med den här enkäten vill jag ta reda på vad du har för kunskaper i ämnet geografi.     
OBS, detta är inget prov och du är helt anonym!                                    

1                 

        
Vem är du?       Tjej

                                
Kille

                                                

2                          

  

Kryssa för vad du lekte med när du var barn   

                        

Bilar       Pokemon        

                  

Dockor      Gogos         

                  

Lego      My little pony        

                  

Dinosaurier      Sällskapsspel        

                  

Annat     Ange:

                                                         

3                  

          

Har du varit på någon resa utomlands?    JA

                                 

NEJ

                         

Om JA, kryssa i världsdel/ar samt ange land/länder du varit i       

                  

Europa                      

                  

Asien                      

                  

Afrika                      

                  

Nordamerika                     

                  

Sydamerika                     

                  

Oceanien                     

                  

Antarktis                      
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4                          

  
Kryssa för de TV program du brukar titta på   

                        
Naturprogram      Nyheter         

                  
Historieprogram      Vetenskapsprogram       

                  
Sport      Ungdomsprogram        

                  

Reseprogram      Underhållning        

                  

Annat     Ange:

                                                                       

5                          

  

Kryssa för de typ av böcker som du läser eller lyssnar på   

                        

Fakta       Deckare/thriller        

                  

Äventyr      Fantasy/SF        

                  

Ungdom      Romaner         

                  

Poesi      Jag läser/lyssnar inte på böcker      

                  

Annat     Ange:

                                                         

6                          

  

Kryssa för de tidningar som du läser    

                        

Veckopress      Serietidningar        

                  

Dagstidningar      Sporttidningar        

                  

Kvällstidningar      Facktidningar        

                  

Vetenskapsmagasin      Jag läser inga tidningar       

                  

Annat     Ange:
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7                          

  
Kryssa för vad du oftast gör på internet    

                        
Letar fakta      Laddar ner musik eller film       

                  
Mailar      Spelar spel        

                  
Chattar      Jag använder inte internet       

                  

Annat     Ange:

                                                         

8                  

          

Har du geografi som enskilt skolämne?    JA

                                 

NEJ

                         

Vet du vilka mål som du ska uppnå för att få godkänt i geografi? JA

                                 

NEJ

                                                              

9                  

          

Kan du använda olika typer av kartböcker, exempelvis bedöma olika JA

                         

klimatzoner, se höjdskillnader eller bedöma städers storlek? NEJ

                                                              

10                          

  

Hur långt är Sverige ungefär?    

                        

1000 km       2000 km         

                  

1500 km      Inte en aning        

                                         

11                          

  

Vet du vad begreppet "naturprocess" innebär?

   

JA

                                 

NEJ

                         

Om du svarat JA, skriv två exempel på naturprocesser  
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12                          

  
Vet du vad sambandet mellan människans verksamhet och natur JA

                         
-resurser innebär?       NEJ

                         
Om du svarat JA, skriv exempel på detta   

                                                                                         

13                          

  

Vet du vad begreppet "växthuseffekt" innebär?

   

JA

                                 

NEJ

                         

Om du svarat JA, skriv exempel på följder av växthuseffekten 

                                                                                         

14                          

  

Vet du vad begreppet "naturkatastrof" innebär?

   

JA

                                 

NEJ

                         

Om du svarat JA, skriv exempel på naturkatastrofer  

                                                                  

Om du svarat JA, skriv exempel på följderna som en naturkatastrof kan innebära     

                                                                                   

15                          

  

Om du åker jorden runt längs ekvatorn, hur långt har du åkt då? 

                        

20.0000 km      40.000 km        

                  

30.0000 km      Inte en aning        

                                         

16                          

  

Vet du vad begreppet "industrialisering" innebär?  JA

                                 

NEJ

                         

Om du svarat JA, skriv exempel på detta   
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17                          

  
Vet du vad begreppet "urbanisering" innebär?   JA

                                 
NEJ

                         
Om du svarat JA, skriv exempel på detta   

                                                                                         

18                          

  

Vet du vad begreppet "globalisering" innebär?   JA

                                 

NEJ

                         

Om du svarat JA, skriv exempel på detta   

                                                                                         

19                          

  

Vet du vad begreppet "levnadsvillkor" innebär?

   

JA

                                 

NEJ

                         

Om du svarat JA, skriv exempel på detta   

                                                                                         

20                          

  

Vet du vad regionala och globala samband är?

   

JA

                                 

NEJ

                         

Om du svarat JA, skriv exempel på detta   

                                                                                         

Tack för att du ville vara med och svarade på min enkät/Frida                                                  


