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Boken om SO 1–3
Elevens första grundbok i historia, samhällskunskap, geografi  
och religion

PROVLEKTION: En köpfri dag!
Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om SO 1–3 och tillhörande Boken om SO 
1–3 Lärarbok. Texterna och uppgifterna ger eleverna möjligheter att undersöka 
begreppet hållbar utveckling. De får också tips på vad vi kan göra för att bidra till en 
hållbar utveckling. Lektionen består av:

•	 Boken	om	SO	1–3,	sidorna	42–43

•	 Boken	om	SO	1–3	Lärarboken	s.	165

Syfte
Syftet med provlektionen är att eleverna utvecklar kunskap om vad en hållbar 
utveckling	kan	innebära,	samt	hur	vi	kan	bidra	till	en	sådan	utveckling	genom	olika	
handlingar i vardagen.

Siktar mot kunskapskrav i slutet av åk 3

•	 Eleven	beskriver	hur	olika	handlingar	i	vardagen	kan	påverka	miljön,	och	ger	
utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
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Så här kan du arbeta

1.	 Kopiera	de	bifogade	sidorna	42-43	från	grundboken	och	sidan	165	från	 
lärarboken till din elevgrupp.

2. Läs rubriken på sidan 42: Människan och naturen. Vad tror eleverna att texten 
kommer att handla om?

3.	 Titta	på	fotot	på	sidan	42.	Vad	tror	eleverna	pojken	tycker	om	naturen,	där	han	
står? 

4	 Lovis	säger:	–	Om	naturen	mår	bra,	så	kan	vi	må	bra!	 
Vad menar Lovis med det? Diskutera.

5.	 Läs	texten	på	sidan	42	tillsammans,	t.ex.	genom	att	högläsa.	Uppmuntra	 
eleverna att ställa nyfikna frågor och fundera på om det är något som de inte 
förstår.

6.	 Låt	eleverna	läsa	sidan	43.	Skriv	sedan	begreppet	Hållbar utveckling på tavlan. 
Låt eleverna ge exempel på vad Hållbar utveckling kan vara eller innebära.

7. Låt sedan eleverna arbeta två och två med uppgifterna från Lärarboken.

8. Diskutera svaren tillsammans.

9.	 Avsluta	med	att	diskutera	fördelar	och	nackdelar	med	en	köpfri	dag!

	 •	 För	vem	eller	vilka	är	det	bra,	för	vem	eller	vilka	är	det	mindre	bra.

10.	 Låt	eleverna	ge	förslag	på	andra	dagar	som	man	skulle	kunna	införa,	som	bidrar	
till en hållbar utveckling.
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42

Människan 
och naturen

Tänk så många vi är som lever på samma jordklot! 
Vi är fl era miljarder människor. Här fi nns apor 
och igelkottar och små myror. Här fi nns träd och 
blommor. Alla är en del av naturen.

Vi människor använder det som fi nns i naturen på 
många sätt. Vi får vår mat från djur och växter. Vi 
bygger hus och möbler av träd. Vi behöver rent vatten 
att dricka och ren luft att andas.

Därför är det viktigt att vi tar hand om naturen. Vi 
får inte förstöra den. Vi ska dela rättvist på det som 
naturen ger. Det kallas för hållbar utveckling.

–  Om naturen 
mår bra så 
kan vi må bra!
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43

Människan och naturen 

Hjälp naturen att må bra

–  300 papperstidningar 
= ett träd!

Sätt en lapp på 
brevlådan där det står 
”Nej tack till reklam”. 
Då sparar du många 
träd. 

Drick kranvatten – inte 
fl askvatten från aff ären. Då blir 
det mycket mindre utsläpp i 
luften. Dels från fabriken som 
gör fl askorna. Dels från lastbilar 
som kör dem till aff ären.

Cykla eller gå till skolan 
istället för att åka bil med 
dina föräldrar. Då blir det 
mindre avgaser i luften.

Köp begagnade saker. Då sparar du 
både på naturen och dina pengar.

Ta inte för mycket mat. Du 
kanske inte orkar äta upp allt. 
Då slipper vi slänga bort en 
massa mat i onödan.

Berätta!
•    Kom på något tips 

på hur man kan hålla 
rent i naturen!
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Kopiering tillåten. Boken om SO 1–3 Lärarboken. © Linda Engvall och Liber AB 165

Kan du? Namn  

Vi bor i Sverige

Vilka är de sju världsdelarna? Ringa in.1

Kan du? Namn 

Människan och naturen

Hur kan man göra för att naturen ska må bra?

Förklara varför det är bra att sortera sopor.

1

2

Varför måste människor fl ytta ibland? 2

Sverige

Antarktis

Europa

Island

Universum Asien

StockholmÖresund

Finland

Afrika
Vänern

Sydamerika Oceanien

Nordamerika

Norge

–  Jag tror 
på hållbar 
utveckling.




