
Temaperiod 2 Vt-14 
BERGSKOLANS LULEÅ

År 7 - 8 - 9!
Ämnesövergripande: !
No/So..Sv Fler?!



              Eleverna ska veta:

Våra gemensamma förväntningar, !

Vad som ska bedömas (din förmåga att...+ 
kunskapskraven),!

Hur det ska bedömas (tex muntligt via redovisning 
och/eller skriftlig inlämning samt i processen).



Planering:
1.Skriv ner dina frågeställningar. Vad behöver du ta reda på?!
2.Ta reda på om det finns fler i klassen som vill jobba som du? Ni får arbeta i grupper!
om max tre personer. Det går också bra att arbeta enskilt.!
3. Gör en planering för ditt/ert arbete:!
!
! •! Vilka kunskapskällor kommer du att använda dig av (så här långt)? Intervjuer,    

Internet, filmer, böcker, studiebesök osv.!
! •! Bestäm redovisningsform. Hur vill du/ni redovisa ditt/ert arbete och dina/era nya    

kunskaper?!
! •! Gör en grovplanering för ditt/ert arbete (när du gör vad och när? och varför? och    

hur?). !
!
5.Dela din planering i ”driven” med dina lärare och glöm inte att varje vecka utvärdera!
ditt/ert arbete. !
6.Genomför ditt arbete, ställ frågor. !
7.Redovisa. Planera redovisningen så att ni är så självständiga som möjligt vid!
redovisningstillfället. !
8.Utvärdera efter avslutat tema. 



År 7

Sjöfart!
Vägar!

Järnvägar!
Vägar!
Broar!

Älvar o vattendrag!

Vattenkraft!
Värme!

Fjärrvärme - 
uppvärmning

Luleå förr o nu!
Egen historia - 

Släktforska!
Historiska källor!

Då- nu

Luleå 2064.!
”Berättelsen om mitt liv”

Hur har Luleå utvecklats som stad?



År 8 

Gamla maskiner (hävarmar  och 
utväxling i verktyg o redskap)!

Ljudmiljöns påverkan på hälsan!
Ljus !
Arvet!

Sjukdom och hälsa! Arbetslivet!
förr - nu,!

Industrialiseringen!
i!

Luleå - vad krävs?!
Så blev Sv rikt (film)

Luleå 2064!
”min artikel om Luleå”

Hur har Luleå utvecklats som stad?



År 9

Framtidens 
Luleå?

Världsreligioner i 
Luleå!

samarbete SFI!
Turism - sevärdheter i 

Luleå,!

Tekniska lösningar tex 
mobiltelefonen,!

Återvinning i Luleå - hur 
fungerar det?

Hur påverkas du av den nya tekniken/ massmedia= film, musik, spel, mm som du konsumerar i dag? (fysiskt, psykiskt, kulturellt?)!

Vilka risker och möjligheter ger tekniken och media dig i mötet med och förståelsen för andra kulturer och religioner i Luleå och världen?

Hur har Luleå utvecklats som stad?

Minoritetsspråk !
i!

Luleå?!
Jämförelse med!

annan nordisk stad.



Förmågorna: (i no)

Granska information,!

Kommunicera,!

Ta ställning i frågor som rör energi, teknik miljö och samhälle,!

använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i 
samhället.

Genom undervisningen ska du ges 
förutsättningar att utveckla din förmåga 

att kunna:

Detta är också det som ska bedömas från A-E!



Kunskapskrav:

Förmåga E C A

Granska!
information

Här fyller vi i 
från Lgr11

Kommunicera

Använda begrepp, modeller och 
teorier

Ta ställning i frågor som rör 
energi, teknik miljö och 

samhälle,!



Elevinflytande:

Låt eleverna vara med och planera i 
temat utifrån givna ramar, dvs 
områdena. (vad, hur, varför o vem..)!
Hur redovisa sina kunskaper?!
Mer??


