
Bilaga	  11	  
Arbetsplan för klass 9C  i ämne geografi 
 

ARBETSOMRÅDE: Kartuppgift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPPGIFTER: 
Du ska skriva en uppsats om ett land, se baksidan. Du får bara använda kartboken! 
 
EXAMINATION: 
Uppsats lämnas in till Johan vecka 14. 
 
Lycka till! 
 
Johan	  

TID: v 10 - 14 
 
SYFTE: Du ska få ökad förståelse för människans levnadsvillkor genom vidgade kunskaper  om natur och 
samhället och om sambanden däremellan i olika delar av världen. 
 
MÅL  
För godkänt: 

• Kunna jämföra kartor och dra slutsatser om storlek, avstånd, hur man kan leva på olika 
platser m.m. 

• Känna till hur förändringar påverkat och påverkar landskapet och människans levnadsvillkor 
och kunna formulera frågor kring detta (industrialisering, urbanisering, globalisering) 

• Kunna använda sig av och förstå geografisk information (kartor, tabeller) 
 
För väl godkänt: 

• tolka och dra slutsatser om människors levnadsvillkor i olika områden utifrån olika sorters 
kartor 

• diskutera problematiken mellan nord och syd 
 
Mål för mycket väl godkänt: 

• diskutera de problem som världen står inför utifrån sina geografiska kunskaper, t ex 
växthuseffekten 

 



	  
1. Välj	  ett	  land	  i	  Afrika	  eller	  i	  Asien	  (ej	  Sydafrika,	  Sydkorea	  eller	  Japan).	  

	  
2. Endast	  utifrån	  kartboken	  ska	  du	  ta	  reda	  på	  så	  mycket	  fakta	  som	  möjligt	  om	  ditt	  land.	  

- Hur	  stort	  är	  ditt	  land,	  mät	  med	  linjal	  och	  uppskatta	  landets	  yta.	  
- Befolkning	  (födda-‐döda,	  befolkningstäthet,	  urbanisering)	  
- Klimat	  (temperatur,	  nederbörd,	  klimatzon)	  
- Naturtillgångar.	  
- Jordbruk	  
- Energiproduktion	  /	  Energikonsumtion	  

	  
3. Skriv	  ner	  de	  fakta	  du	  får	  tag	  på	  om	  ditt	  land.	  Utifrån	  dessa	  fakta	  ska	  du	  sedan	  skriva	  

och	  berätta	  om	  ditt	  land.	  Vilken	  bild	  får	  man	  om	  ditt	  land,	  utifrån	  de	  fakta	  du	  tagit	  
rätt	  på.	  
- Vilken	  typ	  av	  land	  är	  det,	  I-‐land	  eller	  U-‐land?	  Vad	  menas	  med	  ett	  U-‐land	  och	  

vad	  tyder	  på	  att	  ditt	  land	  är	  ett	  I-‐	  eller	  U-‐land?	  
- Var	  bor	  människor?	  Stads-‐	  eller	  landsbygd?	  Urbanisering?	  Vad	  tyder	  det	  på?	  
- Vilken	  typ	  av	  näring	  är	  de	  vanligaste?	  Vad	  lever	  människor	  av	  och	  vad	  jobbar	  

de	  med?	  Vilka	  slutsatser	  kan	  du	  dra?	  
- Klimat.	  Vilka	  varor	  kan	  man	  producera?	  Vad	  lever	  landet	  på?	  
- Befolkning.	  Vilka	  slutsatser	  kan	  du	  dra	  av	  de	  fakta	  du	  fått	  fram?	  Hur	  ser	  

familjerna	  ut?	  Befolkningstäthet?	  
- Naturtillgångar.	  Hur	  påverkar	  detta	  landet?	  Ekonomi	  och	  arbete	  för	  

befolkningen?	  
- Jordbruk	  –	  vad	  odlar	  man	  och	  hur	  mycket?	  
- Energi.	  Konsumerar	  ditt	  land	  mycket	  energi?	  Producerar	  ditt	  land	  mycket?	  
- Hur	  mycket	  kalorier	  och	  proteiner	  konsumerar	  människor	  i	  ditt	  land?	  Vad	  

tyder	  det	  på?	  
- Hur	  är	  läskunnigheten?	  Vad	  tyder	  det	  på?	  

	  
4. Sammanställ	  och	  skriv	  ner	  en	  kortare	  uppsats	  (minst	  2-‐3	  handskrivna	  sidor	  eller	  1-‐2	  

dataskrivna)	  om	  ditt	  land,	  där	  du	  berättar	  om	  landet.	  
	  
	  

Lycka	  till!	  
	  
Johan	  
	  
	  
	  


