
 

 

Lokal pedagogisk planering för ”Jorden runt” 

 

Skolverkets strävansmål i ämnet Geografi 

 
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 hur landskapet har förändrats under olika politiska och ekonomiska 
betingelser och insikter om hur landskapet fungerar som resurs 

–utvecklar förmågan att formulera och arbeta med problem som avser lokala och globala 
miljö- och överlevnadsfrågor, 

 

Skolverkets strävansmål i ämnet Samhällskunskap 

Skolan skall i sin utbildning i samhällskunskap sträva efter att eleven 

– utvecklar kunskaper om förhållanden i andra länder och därmed förmågan att reflektera över 
internationella relationer och internationellt samarbete, 
– tillgodogör sig kunskaper för att kunna agera i lokala och globala frågor som är viktiga för 
ett hållbart samhälle, 

 

Skolverkets strävansmål i ämnet Svenska 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

– utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig 
kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt granska 
och värdera olika källor och budskap, 
– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många 
olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, 
kontakt och påverkan 

 

Skolverkets strävansmål i ämnet Bild 

Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven 

– blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och 
kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras bilder, 



 

 

Tolkade och konkretiserade mål: 
– förstå vad en karta är och hur den kan användas,  
– vara förtrogen med globen och känna till olika platsers och områdens lägen i förhållande till 

varandra 
–  samt kunna uppskatta avstånd 
– ha kunskaper om världskartan och känna till viktiga namn, läges- och storleksrelationer 
– hitta på globen och genom kartjämförelser kunna dra slutsatser om natur- och 

kulturlandskap och om människors levnadsvillkor 
– genom egna iakttagelser och mätningar förstå innebörden av begreppen väder, klimat och 

årstider  
– ha kännedom om och visa hur sådana förhållanden varierar mellan olika områden. 
– Kunna avända olika källor böcker, filmer Internet för att hitta fakta. 
– Kunna kritiskt granska olika källor. 
– Kunna med ord och bild sammanställa faktauppgifter 

 
Undervisning 

Vi kommer med hjälp av Google earth och en reseberättelse göra en resa jorden runt. 
Vi lär oss använda flera funktioner i Google earth  
Vi kommer med hjälp av filmer, faktatexter och bilder i böcker och på Internet ta reda på fakta 
från olika delar av världen. 
Vi kommer att arbeta med sökfunktioner på Internet 
Vi arbetar med olika redovisningsformer, Wiki, Text och bild i Word, PowerPoint och Photostory 
Vi undervisar om upphovrätt till bilder. 

 
För att nå målen kommer du att: 

Göra en resedagbok som innehåller bilder och fakta från olika platser på jorden. 
Du kommer att lära dig använda Google earth. 
Söka och kritiskt granska fakta på Internet och i böcker 
Lära dig vilka bilder du får använda i ett skolarbete som ska publiceras på nätet. 
Lära dig PowerPoint, Photo story 
 

Vi kommer att bedöma: 
Din förmåga att arbeta med globen och kartan och därifrån dra slutsatser 
Din kunskap om världskartan 
Namnkunskap, avstånd och var olika platser ligger i förhållande till varandra 
Din förmåga att använda olika källor för att bilda kunskap 
Hur du granskar och värderar olika källor 
Hur du hanterar upphovsrätten till olika material. 
Och hur du sammanställer dina resultat så att de blir tillgängliga för andra. 
 


