
Plugguide inför geografiprovet vecka 42 
Klasserna 7CDE 

Beskriva, Förklara och Förstå! 

Vad du ska kunna: 
 Klimatfaktorerna – hur de påverkar en plats klimat (höjd över havet, närhet till ekvatorn, 

vindar och havsströmmar, närhet till havet). 

 Dygn och årstider 

 Hur nederbörd och vindar skapas samt vattnets kretslopp 

 De fyra huvudsakliga klimatzonerna och vilken typ av vegetation som finns där. 

 Orsaker till att klimatet på jorden varierar (jordaxelns lutning, jordens omloppsbana, 

vulkanism). 

 Växthuseffekten – hur människan påverkar klimatet. 

 Läsa och förstå klimatdiagram 

 Läsa och förstå kartor: kartprojektioner, gradnätet, skalor, tematiska kartor, topografiska 

kartor 

 Förstå och analysera sårbara platser: hur och varför olika platser är sårbara för t.ex. 

jordbävningar, tropiska orkaner. 

 Begrepp: ekvatorn, breddgrader (latituder), längdgrader (longituder), nollmeridianen, hög- 

och lågtryck, nederbörd, regnskugga, avdunstning, kondens, polarzonen, tempererade 

zonen, subtropiska zonen, sårbar plats, tropiska zonen, monsun, vattnets kretslopp, zenit, 

växthuseffekten, vulkanism, tajga, tundra, permafrost, öken, savann, regnskog, 

Grönlandsproblemet, kartprojektion, Arktis, Antarktis, världsdel, kontinent 

 Kapitel i ”boken”: 4. Kartografi och digitala hjälpmedel 6. Klimat 7. Sårbara platser 

 

Hur du ska plugga och repetera 
När du pluggar ska du göra minst sex av förslagen nedan! Alla måste göra en planering! Du lämnar in 

din planering vid provtillfället. 

 Gör en planering när och hur du ska plugga/repetera (dela upp pluggandet i mindre delar) 

 Läsa i boken och göra bokens quiz mm (länk till boken) 

 Anteckna och göra bilder 

 Tankekartor (t.ex. klimatfaktorerna) 

 Gör ett eget förhör med facit 

 Låt någon förhöra dig 

 Berätta för mamma/pappa/kompis/kusin hur det ligger till (var en besserwisser!) 

 Diskutera en lämplig fråga vid matbordet (t.ex. växthuseffekten följder) 

 Gör minnesramsor  

 Ge dig själv en belöning när du genomfört 3-5 aktiviteter  

 Delta i undervisningen (ställ frågor, gör uppgifter mm) 

 Annat _____________________________________________________________ 
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