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Mål att sträva mot i geografi (Lpo 94)
Skolan skall i sin undervisning i geografi sträva efter att eleven
ökar sin förståelse för människans levnadsvillkor genom vidgade kunskaper om natur
och samhälle och om sambanden däremellan i olika delar av världen,
utvecklar kunskaper om de naturgivna processer som på såväl kort som lång sikt
formar och förändrar naturlandskapet, ser människans påverkan på dessa processer
och värderar dess konsekvenser,
utvecklar kunskaper om hur landskapet har förändrats under olika politiska och
ekonomiska betingelser och insikter om hur landskapet fungerar som resurs,
utvecklar förmågan att reflektera kring och ta medveten ställning till olika alternativ
för resursanvändning utifrån ett ekologiskt tänkande,
vidgar sina kunskaper om människans olika ekonomiska, tekniska, politiska, sociala
och kulturella aktiviteter och hur de länkar samman platser och regioner samt
reflektera över följderna av sådana samband,
utvecklar förmågan att formulera och arbeta med problem som avser lokala och
globala miljö- oh överlevnadsfrågor,
utvecklar förmågan att dra slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera
för sitt tänkande och sina slutsatser,

Mål att uppnå i geografi i årskurs nio (Lpo 94)
Eleven skall
ha kunskaper om världskartan och känna till viktiga namn, läges- och
storleksrelationer, hitta på globen och genom kart- jämförelser kunna dra slutsatser om
natur- och kulturlandskap och människors levnadsvillkor
förstå vad som utgör resurser i naturen, kunna se samband mellan naturresurser och
människors verksamheter, ge exempel på hur människors handlingar påverkar miljön
och visa på olika alternativ i miljöfrågor
ha kännedom om hur människor lever och arbetar i skilda miljöer i världen och om
faktorer som påverkar dessa förhållanden samt reflektera över möjligheter till
förändring
ha kunskaper om några av de viktigaste naturgivna processerna som formar och
förändrar landskapet och känna
till huvuddragen vad gäller klimat- och
vegetationszonerna i världen,
kunna med exempel visa hur viktiga förändringar i samhället såsom industrialisering,
urbanisering, och globalisering av kommunikationer, produktion och handel har
påverkat och påverkar landskapet och människors levnadsvillkor samt reflektera och
formulera frågor kring detta,
kunna beskriv, jämföra, analysera och presentera områden och förhållanden genom att
arbeta med geografisk information, göra mätningar och iakttagelser och själv göra
kartor, bilder och diagram samt skriva egna texter,

