Geografi år 8

Mälarhöjdens skola

BEDÖMNINGSMATRIS TILL MUNTLIG PRESENTATION

HANDEL
Bedömningen avser hur
väl eleven kan:
Undersöka omvärlden

Beskriva geografiska
mönster av handel och
kommunikation

Nivå1
Eleven:
Söker information om
en vara med stöd av
instruktioner, lärare
eller kamrater.

Nivå 2
Eleven:
Söker information om
en vara med visst stöd
av instruktioner,
lärare eller kamrater.

Använder bara en källa.
Beskriver enkla
geografiska mönster
kring prodution,
transport eller
konsumtion av en vara.

Använder flera källor.
Beskriver
förhållandevis
komplexa geografiska
mönster kring
prodution, transport
och konsumtion av en
vara.
För utvecklade och
relativt väl
underbyggda
resonemang om några
likheter och/eller
skillnader i tid.
För utvecklade och
relativt väl
underbyggda
resonemang om några
orsaker och
konsekvenser.

Föra resonemang om
förändringar i tid

För enkla och till viss
del underbyggda
resonemang om någon
likhet eller skillnad i tid.

Föra resonemang om
orsaker och
konsekvenser

För enkla och till viss
del underbyggda
resonemang om någon
orsak och konsekvens.
Ger något exempel på
miljöpåverkan eller
sociala förhållanden

Använda geografiska
begrepp
Använda kartor

Presentera resultat med
hjälp av bilder och
diagram

Använder geografiska
begrepp på ett i
huvudsak fungerande
sätt.
Använder någon karta
för att underbygga sin
presentation och visar
då på någon plats.

Använder bilder eller
diagram på ett i
huvudsak fungerande
sätt för att underbygga
sina resonemang.
Har med någon bild
eller diagram.

Ger några exempel på
miljöpåverkan
och/eller sociala
förhållanden
Använder geografiska
begrepp på ett relativt
väl fungerande sätt.

Nivå 3
Eleven:
Söker självständigt
information om en vara.
Använder flera källor
med olika
utgångspunkter
Beskriver komplexa
geografiska mönster
kring prodution,
transport och
konsumtion av en vara.
För välutvecklade och
väl underbyggda
resonemang om några
likheter och skillnader i
tid.
För välutvecklade och
väl underbyggda
resonemang om några
orsaker och
konsekvenser.
Ger några exempel på
miljöpåverkan och
sociala förhållanden
Använder geografiska
begrepp på ett väl
fungerande sätt.

Använder olika kartor
för att underbygga sin
presentation och visar
då på några platser.

Använder olika kartor
för att underbygga sin
presentation och visar
då på några platser.

Kartorna är varierade i
inzoomning eller
bakgrund.
Använder bilder eller
diagram på ett relativt
väl fungerande sätt för
att underbygga sina
resonemang.

Kartorna är varierade i
inzoomning och
bakgrund eller
Använder bilder eller
diagram på ett
väl fungerande sätt för
att underbygga sina
resonemang.

Har med några bilder
eller diagram som
stärker resonemangen.

Har med några bilder
och diagram som
tydligt stärker
resonemangen.

