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Upptäck Sverige Lgr 11
Upptäck Geografi Lgr 11 är ett grundläromedel i geografi för 
årskurs 4-6. Läromedlet består av grundböckerna Upptäck  
Sverige, Upptäck Europa med Norden och Upptäck Jordens  
resurser.

PROVLEKTION:  
Människan, naturen och resurserna
Följande provlektion är ett utdrag ur Upptäck Sverige Lgr 11 för årskurs 4-6. 

Provlektionen tränar kunskapskravet:
•	 Eleven	har	grundläggande	kunskaper	om	natur-	och	kulturlandskap	och	visar	

det	genom	att	föra	enkla	och	till	viss	del	underbyggda	resonemang	om	proces-
ser	som	formar	och	förändrar	jordytan,	samt	vilka	konsekvenser	det	kan	få	för	
människor	och	natur.	

•	 I	resonemangen	beskriver	eleven	enkla	samband	mellan	natur-	och	kultur-
landskap,	naturresurser	och	hur	befolkningen	är	fördelad.	

•	 Eleven	kan	även	använda	geografiska	begrepp	på	ett	i	huvudsak	fungerande	
sätt.

•	 Eleven	kan	resonera	kring	frågor	som	rör	hållbar	utveckling	och	ger	då	enkla	
och	till	viss	del	underbyggda	förslag	på	miljöetiska	val	och	prioriteringar	i	 
vardagen.
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Lektionen	består	av:

•	 Upptäck	Sverige	Lgr	11	Grundboken:	s.	30-33.

•	 Upptäck	Sverige	Lgr	11	Arbetsboken:	s.	17-18.

Så här arbetar du med provlektionen:

1.	 Introducera	begreppen	näring,	nedbrytare	och	näringskedja.

–	 Låt	varje	barn	enskilt	fundera	över	begreppen	och	skriva	ned	sina	förkla-
ringar.

–	 Låt	sedan	barnen	två	och	två	jämföra	sina	förslag.

–	 Avsluta	med	en	gemensam	klassdiskussion	där	ni	försöker	enas	om	en	
gemensam	definition.

2.	 Läs	texten	på	s.	30-31	och	diskutera	kring	bilderna.	

–	 Jämför	författarnas	definitioner	av	begreppen	med	klassens.		

3.	 Låt	eleverna	arbeta	med	uppgift	1-4	i	arbetsboken	självständigt.

4.	 Introducera	begreppen	naturresurs,	råvara,	industri	och	produkt.

–	 Låt	varje	barn	enskilt	fundera	över	begreppen	och	skriva	ned	sina	förkla-
ringar.

–	 Låt	sedan	barnen	två	och	två	jämföra	sina	förslag.

–	 Avsluta	med	en	gemensam	klassdiskussion	där	ni	försöker	enas	om	en	
gemensam	definition.

5.	 Läs	texten	på	s.	32-33	och	diskutera	kring	bilderna.	

–	 Jämför	författarnas	definitioner	av	begreppen	med	klassens.		

6.	 Låt	eleverna	arbeta	med	uppgift	5-6	i	arbetsboken	självständigt.	

Tips
Tips,	vill	du	arbeta	med	provlektionen	digitalt?	Du	kan	kostnadsfritt	beställa	 
ett	utvärderingsabonnemang	av	Upptäck	Sverige	Lgr	11	på	www.liber.se.

Tips	för	fortsatt	arbete:
Introducera	begreppet	hållbar	utveckling	och	arbeta	kring	hur	vi	ska	få	natu-
rens	begränsade	resurser	att	räcka	till	många.	Vilka	beslut	kan	eleverna	själva	
fatta	i	sin	vardag	för	att	bidra	till	hållbar	utveckling.

https://online.liber.se/Prova/prova.aspx?id=CE71031401
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MÄNNISK AN, NATUR EN OCH R ESURSER NA

I naturen hör allt ihop
Allt och alla som lever i naturen behöver varandra för 
att klara sig. Djuren äter växter och ibland andra djur. 
Vi människor får också vår mat från växterna och djuren.

30

Nedbrytare Små insekter, bakterier och 
maskar som bryter ner en död kropp och 
gör om den till näringsrik jord.

Näring är något som växter, djur och människor 
behöver för att växa och må bra. Djur och människor 
får sin näring från maten. Växterna skapar sin näring 
själva med hjälp av solljus och koldioxid i en process 
som kallas fotosyntesen.

1.  På marken växer gräs. 
I gräset fi nns näring.

 2.  En larv äter gräset och får i sig näringen. 3.  Talgoxen äter larven
 och får i sig näringen.

4.  Sparvhöken äter upp 
talgoxen och får i sig 
näringen.

5.  Sparvhöken är död. Små insekter, maskar och 
bakterier äter upp den döda kroppen. De kallas ned-
brytare. Sedan bajsar de ut något som blir ny jord
med mycket näring i.

6.  Nytt gräs växer upp ur den 
näringsfyllda jorden. Sedan 
börjar allt om igen ...

– Smart av naturen att 
samma näring kan användas 
om och om igen!

– Och smart att det inte blir 
några sopor när naturen använder 
allt om och om igen …

Näringen i växterna förs vidare till djuren
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MÄNNISK AN, NATUR EN OCH R ESURSER NA

31

I havet fungerar det precis som på land

Alla sorters växter och djur behövs
I serierna ser du hur näringen flyttar mellan växter, djur och 
människor. Det kallas för en näringskedja. Näringskedjor 
finns överallt i naturen.

Då blir det lätt att förstå hur viktiga alla är. Varje djur 
och växt har sin del i flera olika näringskedjor. Om någon 
art försvinner påverkar det genast andra arter. Titta bara på 
näringskedjan här bredvid: Vad skulle hända med talgoxarna om 
sparvhökarna försvann? Och med larverna?

Vi behöver alltså vara rädda om alla sorters växter 
och djur för att balansen i naturen ska fungera bra.

Näringskedja En kedja som visar hur näringen för-
fl yttas från en växt och fortsätter till djur som äter växten 
och ibland kanske till en människa som äter djuret.

1.  Växterna i havet kallas 
alger och är fulla med 
näring. En räka äter alger.

3.  En gädda äter mörten 
och får i sig näringen.

4.  Maja fi skar upp gäddan. 
Den är full med näring 
från mörten som fi ck sin 
näring från räkan som 
fi ck näring från algerna.

2.  En mört äter räkan 
och får i sig näringen.
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MÄNNISK AN, NATUR EN OCH R ESURSER NA

32

Så använder vi naturen
I Sverige finns många naturtyper som vi har mycket glädje 
av. Från naturen får vi mat, vatten och det vi behöver för att 
bygga och tillverka saker. Vi får också elektricitet till lampor 
och apparater.

Sådant som vi på olika sätt har nytta av i naturen kallas 
för naturresurs. Av naturresurserna får vi råvaror som kan 
användas till att tillverka olika produkter. Det gör man i 
industrier.

På bilden ser du mycket av det som vi får från naturen.

SKOGARNA
Av skogens träd får vi virke. Av virket kan 
man bygga hus, möbler och mycket 
annat. Det blir också till papper. 

ÅKRARNA
På bondens åkrar 
växer olika sädesslag 
och grönsaker. Det 
blir mat till oss och 
till bondens djur. 
Från djuren på 
bondgården får 
vi kött, mjölk, ägg, 
skinn och ull.

ÄLVARNA
Av kraften i älvarnas 
forsande vatten kan vi 
göra el.

HAVEN
I havet och sjöarna fi nns 
fi skar som vi kan äta. 

BERGGRUNDEN
I berggrunden fi nns 
järn och andra 
 metaller. Av järnet 
kan man göra allt 
från små skruvar till 
stora lastbilar. 

Våra viktigaste naturresurser
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MÄNNISK AN, NATUR EN OCH R ESURSER NA

33

Från naturresurs till färdig produkt

NATURRESURS
Något i naturen som vi 
kan ha nytta av.

RÅVARA
Det vi använder för att 
tillverka produkter.

INDUSTRI
Där råvaran används 
för att göra en produkt.

PRODUKT
Den färdiga varan. 

Träden sågas ner. Pappersbruket gör 
papper av träd. 

Tidningen är av papper.Sverige har 
mycket skog. 

På åkern odlas vete. Vetet skördas. Kvarnen mal vetet till mjöl. Mjölet bakas till en bulle.

I berget finns järnmalm. Malmen bryts ur berget. Stålverket gör stål 
av malmen.

Stålet blir en nyckel. 

Älven forsar fram. Det forsande vattnet 
har stor kraft.

Vattenkraftverket gör om 
kraften till el.

Elen kommer hem till 
dig och mig.

I hav och sjö finns fisk. Fisken fångas. Fiskpinnar till lunch!Fiskfabriken gör fisk-
pinnar av fisken.

Från skog 
till tidning

Från åker 
till bulle

Från berg 
till nyckel

Från älv 
till el

Från hav till 
fi skpinne 
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Människan, naturen och 
resurserna

Slå upp sidorna 
28–29 i 
grundboken.

Slå upp sidorna 30–31 
i grundboken.

Du tränar att
se samband

1. Titta på stora bilden på sidan 28–29 och svara på frågorna.

a) Ge fem exempel på saker i bilden som är något vi människor har skapat.

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

b)  Tänk dig att du befinner dig på den plats som 
bilden visar, men för 100 år sedan. Hur såg det ut då? 
Skriv några stolpar i din skrivbok. Jämför med en kompis.

I NATUREN HÖR ALLT IHOP

2. Titta på den här näringskedjan:

a)  Det kommer flera varma och lagom fuktiga år i rad. 
Plantorna trivs och ger ovanligt mycket jordgubbar.

Vad händer:

med antalet sorkar ……………………………………………………….

med antalet huggormar ……………………………………………………….

b)  Året därpå har människorna tröttnat på alla huggormar. De dödar så många de kommer åt.

Vad händer:

med antalet sorkar ………………………………………………………….

med antalet plantor ………………………………………………………….

Du tränar att
se samband

jordgubbsplanta sork huggorm
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Slå upp sidorna 32–33 
i grundboken.

Du tränar att
se samband och 
visar att du förstår

3. Året därefter drabbas sorkarna av en dödlig sjukdom, sorkfebern.

Vad händer nu:

med antalet plantor  

med antalet huggormar  

4. Varför är det så viktigt att vi är rädda om alla slags arter (djur och växter) i naturen?

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

SÅ ANVÄNDER VI NATUREN

5. På sidan 33 kan du läsa om hur vi använder naturen på olika sätt.
Vad är en naturresurs?

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

6. Fyll i tabellen.

Naturresurs Råvara Industri Produkt

Bageri

Havet

Järnmalm

El
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