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[GEOGEO01] Prövningsinstruktion 
 

Förbered dig i god tid 
Geografi är ett tvärvetenskapligt ämne där naturvetenskap och samhällsvetenskap är 

integrerade utifrån en systemsyn. Ta god tid på dig att läsa in/ repetera kursen.  

Kurslitteratur 

Du kan använda valfri kursbok avsedd för kursen:  

• Östman m.fl., Geografi 1. 

• Andersson m.fl., GEO – Geografi för gymnasieskolan 1. 

• Sandelin/Andersson, Vår planet 1. 

Vi rekommenderar att du läser mer än en bok eftersom läroböcker ofta skiljer sig åt och 

olika läromedelsförfattare tar upp saker på olika sätt. Visst innehåll i läroböckerna, 

exempelvis området energi kan vara föråldrat beroende på hur gammal kurslitteratur du 

använder dig av. Använd en av läroböckerna som huvudbok men jämför med en annan. 

Stäm också av mot det centrala innehållet för kursen i ämnesplanen (länk finns i Alvis i 

anslutning till kursen). 

Så här går prövningen till 
Prövningen består av en inlämningsuppgift (1) och ett skriftligt prov (2). 

1. Inlämningsuppgiften mejlar du till läraren senast samma dag som det 

skriftliga provet 

På sidorna 2–3 i prövningsinstruktionen hittar du en beskrivning av uppgiften 

tillsammans med förslag på litteratur och databaser samt formella krav på din 

inlämningsuppgift.  

2. Skriftligt prov 

Provet omfattar hela kursen. Läraren gör ett representativt urval av det centrala innehållet 

i kursen. Du ska visa att du kan använda:  

• Geografiska begrepp. 

• Geografiska teorier/ modeller.  

Provet består av:  

• Kortare faktabaserade frågor det räcker med korta och enkla svar.  

• Frågor kopplade till din inlämningsuppgift.  

• Frågor som kräver längre förklaringar, analyser, resonemang och beskrivningar. 

• Frågor som rör det land du valt för din inlämningsuppgift.  

Prov på dator 

Du får låna dator för att skriva dina svar. Läs om prov på dator på Alvis startsida.  

Hjälpmedel är inte tillåtet 

Hjälpmedel är inte tillåtet vid det skriftliga provet. 

https://provningsenheten.alvis.se/
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Geografi 1 – Inlämningsuppgift  
Inlämningsuppgiften ger dig en bra ingång i kursen. En väl genomförd inlämningsuppgift 

gör att du har lättare att bearbeta och förstå innehållet i kurslitteraturen.  

Om du har prövat tidigare i geografi så ta alltid kontakt med läraren i god tid för att 

kolla om du kan mejla in den inlämningsuppgift som du har gjort tidigare.  

Välj ett land 

Du ska välja ett land, inte Sverige, och redogöra för levnadsförutsättningarna i landet. 

Välj ett land där du kan hitta många och detaljerade temakartor i den kartbok och de 

kartor du använder.  

Syftet med uppgiften 

Du ska visa: 

• Att du kan samla in, och bearbeta samt värdera geografiska data från olika kartor 

och databaser.  

• Att du kan presentera ditt resultat på ett strukturerat sätt. 

Beskrivning av inlämningsuppgiften 

Du kan följa nedanstående struktur, A-C. Du själv sätter lämpliga rubriker på hela 

inlämningsuppgiften och de tre delarna.   

A. Beskriva befintliga resurser och hur de används 

Beskriv de resurser som finns och hur man verkar använda dem. Nedanstående frågor kan 

vara till hjälp för dig:   

• Vilka möjligheter till matproduktion, energi, tillverkning och export har man i 

landet?  

• Hur ser naturlandskapet ut?  

• Hur ser klimatet och växtligheten ut?  

• Jordmån, berggrund, vatten? 

B. Resonera om möjligheterna att använda resurserna på bästa sätt 

Vilka möjligheter finns för befolkningen i landet att använda resurserna på bästa sätt?  

Använd statistiken och jämför med några andra länder. I denna del blir det svårt för dig 

att ge exakta svar eftersom du bara ska använda dig av kartor och statistik när du 

resonerar om möjligheterna.  

C. Beskriva och jämföra landets utveckling över tid, diskutera orsaker och 

konsekvenser 

Beskriv landets utveckling över tid och jämför med några andra länder, gärna Sverige. Du 

ska diskutera kring orsaker och konsekvenser. Titta till exempel på: 

• Medellivslängd. 

• Spädbarnsdödlighet. 

• CO2-utsläpp. 

• BNP. 

• Utbildning. 

• Korruption. 

• Andel av befolkningen som arbetar inom jordbruk.  
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Litteratur och databaser 

Som källa för din inlämningsuppgift ska du endast använda kartböcker och digitala kartor 

samt databaser med statistik och läroboken/ läroböckerna, se sidan 1. Du ska dra 

slutsatser från statistiken och kartorna. 

Använd dig av exempelvis följande databaser:  

United States Census Bureau (Öppnas i nytt fönster) 

CIA The World Factbook (Öppnas i nytt fönster) 

Utrikespolitiska institutet, Landguiden, Hela världen på ett ställe (Öppnas i nytt fönster) 

Globalis FN-förbundets interaktiva världsatlas och digitala uppslagsverk (Öppnas i nytt 

fönster) 

För att beskriva utvecklingen över tid i det land som du har valt och jämföra med andra 

länder (del C i inlämningsuppgiften) kan du använda exempelvis databasen Gapminder 

(Öppnas i nytt fönster) och laborera i diagrammet. 

Formella krav på inlämningsuppgiften 

Omfattningen ska vara 3–5 sidor inklusive källförteckning. Använd ett lättläst teckensnitt 

som Times New Roman, teckenstorlek 12 och radavstånd 1,5. I inlämningsuppgiften ska 

du skriva ditt namn, kurskod och prövningsdatum.  

Filformat och filnamn 

Godkända filformat är doc, docx och pdf. Filnamnet ska innehålla kurs och 

prövningsdatum samt ditt namn. Exempel: GEOGEO01_2020-02-04_Anna_Andersson. 

Se upp med plagiering i inlämningsuppgiften 

Prövningsenheten använder tjänsten Urkund för att kontrollera inlämningsuppgifter mot 

plagiat. Läs om hur du kan undvika plagiat i Urkunds plagiathandboken, pdf (Öppnas i 

nytt fönster). 

Mejla inlämningsuppgiften som bilaga till läraren senast samma dag som du 

gör det skriftliga provet 

Inlämningsuppgiften ska du mejla som bilaga till prövningsansvarig lärare senast samma 

dag som du gör det skriftliga provet. I mejlet måste du ange ditt för- och efternamn.  

Lärarens e-postadress hittar du i kurskatalogen i anslutning till kursen.  

 

 

 

https://www.census.gov/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.ui.se/landguiden/
https://www.globalis.se/
https://www.globalis.se/
https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=bubbles
https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=bubbles
https://secure.urkund.com/static/manuals/URKUND_Plagiarism_Handbook_SE.pdf
https://secure.urkund.com/static/manuals/URKUND_Plagiarism_Handbook_SE.pdf

