LPP – Geografi åk 9

Sydostasien och Indonesien
Arbetsmomentet är dels en repetition av det ni tidigare tränat på (kartor, globalisering, intressekonflikter,
klimat o.s.v.) dels tillkommer en del nytt som t.ex. orsaker till fattigdom, migration och urbanisering.

Förmågor som ska tränas






analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och
förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av
världen
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och
andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och
hållbar utveckling

Centralt innehåll i fokus
(Innehåll du möter i undervisningen)

Livsmiljöer
Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den
ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser
av detta.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om
klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och
geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
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Vi börjar jobba med området: fokus namngeografi och repetition av sådant ni gjort
tidigare som att läsa och tolka kartor, klimat, klimatdiagram, gradnätet mm.
Fokus: orsaker till och konsekvenser av migration (migration, urbanisering, flyktingar)
Höstlov
Skrivtid: Krig i Norden-projektet (må, on), befolkningstäthet i södra Asien (fr)
Läxa till fredag 11/11 – Asiens länder.
Urbanisering och inhemsk migration i Sydostasien och Indonesien (må, on)
Orsaker till fattigdom och ohälsa – exempel och övningar
Orsaker till fattigdom och ohälsa, sårbara platser (plattektonik, klimat, urbanisering) Prov på fredag 2/12 (namngeografi Asien, läsa kartor, klimatdiagram, begrepp, analysera
sårbara platser och fattigdom)
Analys av intressekonflikter i Sydostasien (individuellt arbete) – Redovisning fredag 9/12

Prov och bedömning





Prov: vecka 48 fredag 2/12
Läxor (2 stycken: namngeografi och begrepp)
Debattartikel på temat migration
Analys av intressekonflikt i södra Asien (fysisk/digital poster presenteras muntligt ca 5-7
min).

Bedömning OBS! värdeorden, som t.ex. ”mycket goda”, konkretiseras i övningarna
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Länkar till lärande





Träna namngeografi med seterra!
Nationalencyklopedin på nätet har bra artiklar om det mesta!
Globalis och landguiden har mängder med fakta, analyser och kartor.
På bildningscentralen.se hittar du det mesta som rör undervisningen.

