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

PROVLEKTION: Världshavens dag
Följande provlektion är ett avsnitt ur Boken om SO 1–3 Lärarwebb, och tillhörande 
Boken om SO 1–3 Arbetsbok 1. Texterna och uppgifterna ger eleverna förståelse för 
att livet på jorden är unikt och att miljön på jorden är föränderlig och sårbar. 

• Boken om SO 1–3 Lärarwebb, kapitel 6 – Människan och naturen
• Boken om SO 1–3 Arbetsbok 1, sidan 22

Syfte

Syftet med provlektionen är att eleverna utvecklar kunskap om: 

– vad som menas med hållbar utveckling
– vad kan man göra själv för att bidra till en hållbar utveckling
– hur vi samspelar med naturen

Siktar mot kunskapskrav i slutet av åk 3

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger uti-
från detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
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Så här kan du arbeta

1. Kopiera den bifogade sidan 22 från Arbetsbok 1 till din elevgrupp.
2. Logga in på Boken om SO 1-3 Lärarwebb. Saknar du ett eget abonnemang 

beställer du först ett utvärderingsabonnemang på liber.se. Du får tillgång till 
hela Lärarwebben och kan testa den i två veckor utan kostnad.

3. Under ”Introduktion” i Lärarwebben hittar du information om tankarna bakom 
Boken om SO, seriens koppling mot läroplan och forskning samt övergripande 
beskrivning av hur ni kan arbeta med serien. Här finns också en användarguide 
som visar hur du kan arbeta med Lärarwebben och laborationerna.

4. Gå in under kapitel 6 – Människan och naturen. Här hittar du allt material, både 
Lärarhandledningstext samt material att gå igenom tillsammans med eleverna.

5. Läs tillsammans texten Människan och naturen. Prata om innehållet och titta 
på bilderna. Uppmuntra eleverna att ställa nyfikna frågor och fundera på om 
det är något som de inte förstår. Under frågetecknet uppe i högra hörnet i 
Lärarwebben finns mer information till dig som lärare, t.ex. diskussionsfrå-
gor och tips på hur du kan lägga upp arbetet. 

6. Gå vidare genom att visa visningssidan av Arbetsboken sidan 22. Läs och sam-
tala tillsammans om uppgifterna för att förbereda eleverna. Låt sedan elev-
erna arbeta med sidan 22 från Arbetsbok 1. Du kan kopiera bladet ur arbets-
boken som medföljer denna provlektion.

7. Läs texten Massor av sopor! Under frågetecknet uppe i högra hörnet i Lärar-
webben finns mer information till dig som lärare, t.ex. diskussionsfrågor 
och tips på hur du kan lägga upp arbetet.

8. Gå vidare till laborationen Sortera tillsammans. Laborationen går ut på att 
eleverna ska sortera sopor. Några sopor är lite luriga, som glasburken med 
metallock och mobiltelefonen. Diskutera vitsen med att sortera. Om vi sops-
orterar kan vi återvinna materialet. Vad händer om sopor hamnar fel? Låt 
eleverna själva komma på en egen sak som man skulle kunna lägga i varje box.

Tips för fortsatt arbete

Håll Sverige rent

På Håll Sverige rent:s webbsida så hittar man korta filmer och tydliga 
fakta om plast i haven. 

http://www.hsr.se/fakta-om-skrap/skrapet-i-havet

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningens sida tar upp hur vi kan få ett plastfritt hav och 
här finns både listor med tips, tydlig grafik och små korta filmer. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav

https://online.liber.se/Trial/Evaluate/CE71271001
http://www.hsr.se/fakta-om-skrap/skrapet-i-havet
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav
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Boken om SO 1–3 Lärarwebben

Med en inloggning får du tillgång till allt  
undervisningsmaterial, såväl grundbok, arbetsbok och  
kopieringsunderlag som digitala introduktioner och  
användbara länkar. Du hittar material både för visning  
i klassrummet och att dela med dig av till eleverna.  
Kort sagt allt du behöver för att guida dina elever till  
det de ska jobba med. Alla kopieringsunderlag är sorterade efter kapitel 
och går att skriva ut. De digitala introduktionerna är övningar till varje kapitel i 
 grundboken – bilder att prata kring, begrepp eller bilder att sortera, ett anpassat 
kartmaterial och annat att laborera med tillsammans på en storbildsskärm i klass-
rummet. Läs mer om alla komponenter till Boken om SO 1–3 på www.liber.se.

Boken om SO 1-3 webbapp 

Med hjälp av webbappen kan eleverna träna på begrepp  
inför och efter varje kapitel. Begreppen finns även  
översatta till arabiska. Libers webbappar fungerar som  
appar, men körs i webbläsaren i din dator, surfplatta eller  
mobiltelefon. De är helt gratis! Fördelar med Libers  
webbappar:

• Lättillgänglig färdighetsträning
• Självrättande övningar
• Går att spara genväg/ikon på mobiltelefonen
• Kostnadsfritt
• Ingen inloggning krävs
Läs mer och gå till webbappen på www.liber.se.

Tummen upp! SO Kartläggning åk 3

Med hjälp av Tummen upp! kan du enkelt kartlägga mot  
kunskapskraven, snabbt hitta vad eleverna behöver träna  
mer på, få en samlad översikt av Lgr 11 och utveckla  
elevernas förmågor. Läs mer på www.liber.se.

https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-F-3/SONO/Grundlaromedel/Boken-om-SO-1-3/
http://webbapp.liber.se/boken-om-so-1-3/#/
https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-F-3/SONO/Kartlaggning-och-bedomning/Tummen-upp-SO-kartlaggning-ak-3/
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Grundboken s. 42–43

Människan och naturen

Vilka tre meningar handlar om hållbar utveckling? 
Sätt ett kryss efter de meningar som stämmer. ✘

1

Hjälp naturen att må bra

Skriv rätt ord i meningarna. 
Välj bland orden i rutan.

1. Sätt en lapp på dörren där det står ”Nej tack till .”

2. Drick  – inte  från affären.

3.  eller gå till skolan istället för att åka bil 

med dina föräldrar.

4. Ta inte för mycket  som du sedan slänger.

5. Köp  saker. Inte nya saker hela tiden.

2

kranvatten

mat

fl askvatten

gamla

cykla

reklam

Vi behöver inte djuren.

Vi ska ta hand om naturen.

Vi ska dela rättvist på naturen.

Förstör naturen.

Vi behöver rent vatten.

Håll
bar utveckling
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