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Centralt innehåll:
* Namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder, 

vatten, öar, osv.
* Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, 

symboler.
* Metoder för att bearbeta och presentera data med 

hjälp av kartor och geografiska verktyg (tex google 
earth)

Kunskapskrav:
* Eleven kan använda geografisk begrepp 
* Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kar-

tor och andra geografiska källor, teorier och metoder.  
* Eleven har grundläggande kunskaper om 

världsdelarnas namngeografi 
* Eleven kan beskriva lägen på och stor-

leks relationer mellan olika geogra-
fiska begrepp.

Viktiga begrepp - GE
Gradnät 
Väderstrecken 
Tidszon 
Meridian/Längdgrad/Longitud 
Parallellcirkel/Breddgrad/Latitud 
Polcirkel 
Ekvatorn 
Vändkrets 
Zenit 
Årstider 
Vintersolstånd 
Sommarsolstånd 
Vårdagjämning  
Höstdagjämning 
Klimat  
Fastlandsklimat 
Kustklimat 
Medelhavsklimat 
Klimatzoner  
Polarzonen 
Tempererade zonen 
Tropiska zonen 
Subtropiska zonen 
Klimat 
Väder 
Nederbörd 
Klimatdiagram 
Regnskugga 
Lufttryck 
Lågtryck 
Högtryck 
Vindar

Du har säkert en dröm om att någon gång få resa till ett 
speciellt land. En plats där solen alltid skiner eller där snön 
ligger vit varje morgon. Under några veckor framöver ska du få 
arbeta med just ditt drömställe. Det du ska studera är klimatet 
och hur klimat och kultur påverkar matkulturen.
Vi kommer också gå igenom hur jorden avbildas på en karta, 
hur jordens olika klimatzoner fungerar och lite till. Detta 
kommer du kunna läsa om i din geografibok. Vi kommer också 
att undersöka vädret i Sverige under en höstvecka.
I hemkunskapen kommer det vara fokus på matkultur och 
hållbar utveckling

CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV I GEOGRAFI

Ett arbete i geografi och hem- och          
konsumentkunskap i åk 7

DRÖMRESAN



NOVEMBER-DECEMBER 2017

 

Din uppgift är att göra ett eget diagram över vädret en vecka och jämföra det med en prognos 
samt att fundera på hur klimatet kan komma att förändras och hur det i så fall kommer att på-
verka Sverige. Det ska bli max 2 A4-sidor, inkl. bilder.

Arbetets gång:
1. Ta en skärmdump på en väderleksprognos för den kommande veckan. Var du kan hitta en 

ges det förslag på i rutan bredvid.
2. Under den kommande veckan ska du mäta temperaturen två gånger om dagen - på morgo-

nen innan du går till skolan och när du kommer hem på efter-  
middagen. Försök att mäta vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Du ska också mäta ne-
derbörden en gång om dygnet genom att exempelvis ställa ut en burk. Kom ihåg att tömma 
burken efter du har mätt nederbörden. Skriv ner vilken temperatur det är och hur mycket 
nederbörd det kommit.

3. Du ska också titta på någon typ av väderleksrapport dagligen och titta om  
denna motsvarar det väder som faktiskt är. Notera vad du ser. 
Under tiden som du gör punkt 2 och 3 hemma så kommer vi i skolan att jobba med hur vä-
der uppstår och vad som kan förändra vädret.

4. Sammanställ det du kommit fram till i ett dokument som innehåller dina  
observationer om vädret, ditt diagram och din prognos. Vi kommer i skolan att gå igenom 
hur man gör diagrammet.  
Resonera om huruvida vädret blev som det skulle bli enligt prognoserna

5. I slutet av ditt arbete ska du fundera kring vilka utmaningar Sverige står inför när det gäller 
klimatet och hur de kommer påverka det svenska samhället. Du kan också i ditt arbete om 
landet fundera på samma fråga utifrån det landets utmaningar. Använd dessa länkar för att 
hitta information: 
http://www.klimatanpassning.se/hur-forandras-klimatet  
http://www.klimatanpassning.se/hur-paverkas-samhallet/klimatanpassning-i-sverige-1.30483  
http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologi/urban-water-vision-sv-1.22007

CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV I GEOGRAFI

En del av drömresan
Klimat och väder

Centralt innehåll:
* Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera 

geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, 
med hjälp av kartor, geografiska informa tionssystem (GIS) 
och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till 
exempel satellitbilder. 

* Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, 
skriva och samtala om geografi.  

Kunskapskrav:
* Eleven har kunskaper om samspelet mellan människa, 

samhälle och natur.
* Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av 

klimatförändringar i olika delar av världen. 
* Eleven kan även använda geografiska begrepp.
* Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och 

andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
* Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett 

ändamålsenligt och effektivt sätt.

Viktiga begrepp: 

Klimat 

Väder 

Kustklimat 

Fastlandsklimat 

Väderlek 

Nederbörd 

Lågtryck 

Högtryck 

Regn 

Frontregn 

Temperatur 

Olika väderstreck 

Växthuseffekten 

Här hittar du väder: 
www.smhi.se 
www.klart.se 
www.yr.no 
www.dmi.dk 
http://www.svt.se/
vader/ 

Olika tv-kanalers  
väder och olika  
tidningars väder

http://www.klimatanpassning.se/hur-forandras-klimatet
http://www.klimatanpassning.se/hur-paverkas-samhallet/klimatanpassning-i-sverige-1.30483
http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologi/urban-water-vision-sv-1.22007
http://www.smhi.se
http://www.klart.se
http://www.yr.no
http://www.dmi.dk
http://www.svt.se/vader/
http://www.smhi.se
http://www.klart.se
http://www.yr.no
http://www.dmi.dk
http://www.svt.se/vader/
http://www.klimatanpassning.se/hur-forandras-klimatet
http://www.klimatanpassning.se/hur-paverkas-samhallet/klimatanpassning-i-sverige-1.30483
http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologi/urban-water-vision-sv-1.22007
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Centralt innehåll:
* Hur livsmedel och andra varor produceras och 

transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa. 

* Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

* Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till 
exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor 
utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljö-
mässig hållbarhet. 

Kunskapskrav:
* Eleven kan föra underbyggda resonemang kring 

konsekvenser av olika konsumtionsval och hand-
lingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar 
social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

* Eleven väljer tillvägagångssätt och ger motiveringar 
till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, eko-
nomi och miljö. 

* Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetspro-
cessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra 
resonemang om hur varierade och balanserade mål-
tider kan sättas samman och anpassas till individu-
ella behov.

Varje lands matkultur har sitt ursprung i 
landets  geografiska  läge,  klimat  och 
religion.  Til l  skil lnad  från  tidigare 
generationer  har  vi  idag  stor  tillgång  på 
mat. Och det bästa av allt - grönsakerna är 
redan skördade, köttet slaktat och fisken 
är infångad. 
Det  stenåldersmänniskan  inte  behövde 
tänka  på  var  hållbar  utveckling.  En 
utveckling som gör att våra behov idag är 
tillfredsställda  men utan att  vi  äventyrar 

kommande  generationers  möjligheter  att  tillfredsställa  sina 
behov. Det handlar om ekonomi, miljö och hälsa. 

I hem- och konsumentkunskap kommer 
ni att göra en intervju med en äldre person 
(från  60  år),  om hans/hennes  uppväxt  och 
matkultur. Vi kommer även att planera och 
slutligen  även  tillaga  maträtter  från 
världens alla hörn -  ”världens julbord”. 

Viktiga begrepp - HKK
Matkultur 

Klimat 

Konservering 

Hållbar utveckling 

Mattraditioner 

Husmanskost 

Äta efter säsong 

Religion och mat 

Fasta 

Kosher / treifa 

Halal / haram 

Ramadan 

Sjuda 

Bryna 

Fräsa 

Förvälla 

Reda 

”Världens julbord”

CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV I HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP
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DITT LANDARBETE

Gör så här:
1. Väl ett land på jordklotet som du av någon 

anledning gillar.
2.Skriv och berätta om varför du gillar det här 

landet.
3. Ta reda på vad klockan är i det landet om 

klockan är 12.00 i Sverige. Skulle det vara 
besvärligt att ringa hem?

4.Beskriv landets klimat. Är det varmt eller 
kallt? Regnar det varje dag eller faller regnet 
i perioder? Kanske skiljer klimatet sig åt i 
olika delar av landet. Siffror om nederbörd 
och temperatur ska du presentera i ett 
klimatdiagram (utgå från landets 
huvudstad). Det övriga kan du beskriva i 
löpande text. Den informationen hittar du 
framförallt i kartboken men också i 
faktaböcker. Berätta också om det 
klimatområde som ditt land tillhör. Det 
hittar du i läroboken på sidorna 84-91.

5. Berätta om landets natur. Hur ser det ut i 
landet? Finns det berg, floder, stora slätter? 
Är det ett land vid kusten med 
kustlandskap? Hur är det med växtligheten? 
Finns det kanske regnskog? Det här kallas 
för att göra en naturgeografisk beskrivning. 
Sådan här information hittar du också i 
kartboken och på Google earth genom 
satellitbilder. 

6.Fördjupa dig i någon livsmedelsvara som 
odlas/produceras i landet. Utgå från 
begreppet hållbar utveckling. Hur påverkas 
miljön där livsmedlet odlas? Hur påverkas 
människor? Hälsa? Landets ekonomi? Hur 
vanligt är livsmedlet i Sverige? Har Sverige 
något motsvarande livsmedel? 

7.Rita en handritad karta till arbetet. Denna 
karta ska innehålla dels landets 
naturgeografi och två koordinater. 

8.Arbetet ska innehålla en bild från landet.
9.Källförteckning och lite källkritik.
Du kommer att få tid för arbetet under minst 
en lektion i veckan. (Ungefär 60 min) Ha ditt 
arbete med till alla lektioner

Tidsplan - GE 
v. 45 - 46 Väder och klimat s.68-82
v. 47 Väderuppgiften
v. 48 - 49 Kartboken + globen  s. 12-21.
v. 50 Arbetet med länder

Läxförhör: 
v. 46 geografiboken s. 68-82
v. 48 inlämning av väderuppgift
v. 49 geografiboken s. 12-21

Tidsplan - HKK 
v 45/46  Matkultur s. 40-46 Intervju
v 45/46 Planering av maträtt till julbordet. 
v. 49 Läxförhör Matkulturer s.40-46 (tillsammans 
med SO-läxan på SO-lektionen)
v. 49 inlämning intervju
v. 49/50 ”Världens julbord” 

Inlämning av arbetet sker senast fredag vecka 50,    
skicka arbetet till din HKK-lärare och SO-lärare


