mer än bara kartan och kompassen

▪ Ordet geografi kommer från grekiskan och betyder

ungefär ”beskrivning av jorden”.

▪ Det kan utläsas som att geografi är den vetenskap som

beskriver hur jordytan ser ut.

▪ Som geograf ska man också förklara varför jorden ser ut

som den gör och hur människans olika aktiviteter och
verksamheter förändrar jordytan, men också hur våra
livsvillkor(sättet vi lever på) påverkas av vår miljö på
jorden.

▪ Kartan är ett viktigt hjälpmedel i ämnet geografi, men det

är inte tillräckligt att kunna ”läsa kartan” och vara bra på
namngeografi(olika länder) för att bli en bra geograf.

▪ Genom att skaffa sig fakta om platser med hjälp av kartor

och annan information kan man beskriva en plats eller
kanske ett land, vad gäller till exempel natur och vad
människor lever av.

▪ Nästa steg är att förklara varför naturen ser ut som den gör

och de orsaker som gör att sättet vi lever på ser ut som det
gör.

▪ Slutligen försöker man förklara vilka konsekvenser olika

typer av mänskliga aktiviteter kan innebära för natur
och samhälle.

▪ Du kan också läsa om två olika flodområden som

exempelvis Amazonas regnskog och Gangesdalen.

▪ De är exempel på områden som ytligt sett liknar varandra,

men som är helt olika livsmiljöer för de människor som
lever där.

▪ Hur dessa områden kommer att utvecklas i framtiden

beror mycket på hur stor hänsyn som tas till den naturliga
miljön.

▪ Man kan läsa geografi på många olika sätt. Man kanske tränar på

Europas namngeografi, till exempel de olika ländernas namn och läge.

▪ En annan gång arbetar man med kommunens näringsliv och en tredje

gång ska man kanske förklara varför lågtryck med blåst och regn ofta
kommer från Atlanten i väster.

▪ Svårast blir det när man ska använda sina olika kunskaper i ämnet för

att se ”hur allt hänger ihop”, dvs. försöka att beskriva helheten.

▪ Då gäller det att se sambanden mellan till exempel de naturliga

förutsättningarna på en plats och vad de har betytt för hur
människorna på platsen lever.

* Välj ett land som du vill presentera(använd kartboken eller Google Maps).
Dessa frågor är hjälper dig när du ska beskriva ett land eller en stad:
1.

Vilken är huvudstaden?

2.

Hur många människor bor i landet/staden?

3.

Vilket språk pratar man?

4.

Vilken religion har man?

5.

Hur ser natur och miljö ut?

6.

Vilka möjligheter finns det för människor att leva i landet/staden(är det lätt att få hus el. lägenhet)?

7.

Bor människor med olika grupptillhörighet( ex. rika, fattiga, svenskar, invandrare) tillsammans
eller i olika delar av landet/staden?

8.

Vad arbetar folk med i landet/ staden (ex. industri, handel, service, utbildning)?

9.

Finns det bra möjligheter att använda vägar, järnvägar, floder, kanaler, flyglinjer?

10.

Hur ser möjligheterna ut för transport inom handel, bra eller dåliga? (ex. flyg, tåg, båt etc)

Geografi
▪ Förutsättningarna för liv på jorden är unika och förändras hela tiden. Därför är det alla människors ansvar att ta

hand om jorden så att det blir en så bra utveckling som möjlig inför framtiden.

▪ Geografi ger oss kunskap om miljöer och kan lära oss hur människor lever sina liv. levnadsvillkor.

Syftet (varför gör vi detta)?
▪ Som geograf ska man måste man försöka förstå och förklara varför jorden ser ut som den gör.
▪ Hur människans olika aktiviteter och verksamheter förändrar jordytan.
▪ Hur våra sätt att leva påverkar vår miljö på jorden.
▪ Vi lär oss även att göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och människors sätt att leva.
▪ Genom att skaffa oss fakta om platser med hjälp av kartor och annan information kan man beskriva en plats eller

kanske ett land, vad gäller till exempel natur och vad människor lever av.

▪ Nästa steg är att förklara varför naturen ser ut som den gör och de orsaker som gör att livsvillkoren är som de är.

▪ Slutligen försöker man förklara vilka konsekvenser olika typer av mänskliga aktiviteter kan innebära för natur

och samhälle.

▪ Skriv ner allt på Google drive, Word eller liknande. Typsnitt Arial eller

Times New Roman, Storlek 12. 1,5 i radavstånd.

▪ Infoga gärna kartor och bilder i texten.
▪ Se till så att speciellt kartorna visar städer.
▪ Sammanställ allt och skicka dem till mig.
▪ DEADLINE/ SENAST den 19 maj 2017 kl.23:59:59

micke700@gmail.com

