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Upptäck Jordens resurser
Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att 
en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar 
upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som passar bäst 
att beskriva ur ett globalt perspektiv.

PROVLEKTION: Världsmiljödagen
Följande provlektion är ett utdrag ur Upptäck Jordens resurser och tillhörande 
 Upptäck Jordens resurser Arbetsbok. Texterna och uppgifterna ger eleverna förutsätt-
ningar att utveckla förmågan att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklings-
frågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling. Lektionen består av:

•	 Upptäck Jordens resurser, sidorna  52–53.
•	 Upptäck Jordens resurser Arbetsbok, sidorna 30–33.

Syfte

Syftet med provlektionen är att eleverna ska utveckla kunskaper om hur männ-
iska, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och 
människors levandsvillkor.
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Siktar mot kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

•	 	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 var-
dagen. 

Så här kan du arbeta

1.  Kopiera de bifogade sidorna 52–53 från grundboken och sidorna 30–33 från 
arbetsboken till din elevgrupp.

2.  Läs sidan 52 från grundboken. Prata om innehållet och titta på bilden. Upp-
muntra eleverna att ställa nyfikna frågor och fundera på om det är något som 
de inte förstår.

3.  Sidan tar bl.a. upp och förklarar begreppet hållbar utveckling. Skriv gärna upp 
det synligt i klassrummet.

4.  Låt eleverna arbeta med sidorna 30–31 från arbetsboken.: Hållbar utveckling – 
Jorden måste räcka till alla.

5.  Läs sidan 52 från grundboken. Prata om innehållet och titta på bilderna. Upp-
muntra eleverna att ställa nyfikna frågor och fundera på om det är något som 
de inte förstår.

6.  Var uppmärksam på ord och begrepp som är viktiga och som eleverna kanske 
inte känner till, t.ex. ekologiska. Skriv gärna upp ordet/orden synligt i klassrum-
met.

7.  Låt eleverna arbeta med sidorna 32–33 från arbetsboken:  Hur påverkar du pla-
neten? I uppgift 4 får eleverna analysera sina val och svar. I uppgift 5 kan de till 
sist arbeta tillsammans i par eller mindre grupper för att ytterligare utveckla 
förmågorna att tolka, reflektera och redovisa.

Tummen upp! SO Geografi och Samhällskunskap Kartläggning åk 6
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 ut-
veckla elevernas förmågor. Läs mer på www.liber.se.

https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-4-6/SO/Kartlaggning-och-bedomning/Tummen-upp-SO-kartlaggning-ak-6/?goToProduct=IS-9789147102693-1#
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Hållbar utveckling
Ordet ’hållbar’ används ofta om saker. En stol kan hålla 
för en person, men braka ihop om en flodhäst skulle sitta 
på den. Hållbarhet handlar alltså om hur mycket belast-
ning något tål utan att gå sönder.

Idag pratar man mer och mer om ’hållbar utveckling’. 
Vad menar man med det? Det är en stor och svår fråga. 
Hållbar utveckling handlar om hur vi idag kan leva på ett 
sätt som också vår planet tål. Det handlar om att leva så 
att även framtiden blir bra för allt liv på jorden – för djur, 
växter och människor – för dina egna barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn.

Jorden måste räcka till alla
Vår planet ska räcka till mycket och till många – både män-
niskor och djur! Till alla oss som lever nu, och till dem som 
kommer efter oss. Det gäller att varken göra slut på natu-
rens resurser eller förstöra dem.

Vi kan till exempel inte fiska upp hur mycket fisk som 
helst. Då dör vissa fiskarter ut. Vi kan inte fälla hur mycket 
skog som helst. Då kan jordlagret sköljas bort av regnet så 
att inget kan växa på marken. Vi kan inte heller släppa ut 
för mycket koldioxid i atmosfären. Då förändras klimatet 
och det kan bli svårare att leva på jorden.

FN:s medlemsländer sätter upp mål för att försöka nå 
en hållbar utveckling. Då handlar det inte bara om miljön, 
utan också om sociala frågor och ekonomi.

– Verkar som att hållbar 
utveckling är att se till 
att jordklotet håller.

– Låter smart, vi 
har väl inget i 
reserv?

Hur kan vi göra för 
att bättre ta hand om 
jordens resurser?
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Våra ekologiska fotavtryck
Allt vi gör, äter och köper påverkar naturen. Man kan 
säga att vi gör fotavtryck på jorden.

Avtrycket blir mindre då vi cyklar till skolan och 
äter pannkaka till lunch, än när vi åker bil och äter biff.

Våra ekologiska fotavtryck är alltså ett mått på hur 
mycket vi påverkar naturen. Det visar hur mycket natur-
resurser som behövs för att producera, transportera och 
ta hand om avfallet från de varor vi använder.ta hand om avfallet från de varor vi använder.

Det här orkar 
jorden med
Så här stort avtryck 
kan varje människa 
göra för att jordens 
resurser ska räcka 
till alla – både till oss 
som lever idag och 
dem som ska leva i 
framtiden.

I USA
Så här stort avtryck gör en 
person i USA. Att det är så 
stort beror framför allt på att 
amerikanerna är vana att köra 
bil dit de ska. De är också 
vana att äta kött och att köpa 
många saker och mycket 
kläder.

I Sverige
Så här stort avtryck gör en 
person i Sverige. Det skulle 
behövas mer än tre jordklot 
för att alla skulle kunna leva 
som vi. Vårt fotavtryck beror 
på att vi ofta bor i stora hus 
som behöver värmas upp på 
vintern. Vi äter mycket kött 
och köper många saker.

I Malawi
Så här stort avtryck gör 
en person i Malawi. Att 
det är litet beror på att de 
fl esta inte har bil. Många 
har inte heller elektricitet 
i sina hus. De köper inte 
så många saker.
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Hållbar utveckling
JORDEN MÅSTE RÄCKA TILL ALLA

1. Vad menas med hållbar utveckling?

a) Läs alla påståenden. Kryssa i om det är sant eller falskt.

Hållbar utveckling handlar om …    SANT FALSKT

1. att ta hand om sin närmiljö på bästa sätt.

2. att släppa ut mycket koldioxid i atmosfären.

3. att leva som om varje dag vore den sista.

4. att fiska mycket av samma sorts fisk och fälla alla träd av en viss art.  

5. att ta hand om och se till att jorden resurser räcker åt alla.

6. att bygga hållbara hus och möbler.

7. att jobba för att fler får ett bra liv med skola och sjukvård.

8. att utbilda människor om varför hållbar utveckling är viktigt.

b) Vilket påstående om hållbar utveckling tycker du är allra viktigast? Nr________

c) Varför tycker du att det är viktigast?

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

2. Jobba tillsammans med en kompis.  

a) Läs alla påståenden ni säger är sanna. Diskutera vad som menas med varje påstående.   
 Ge exempel på hur det kan gå till.

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Läs på s. 52 
i grundboken.

Du övar på att tolka, 
förklara och formulera 
egna tankar.
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b) Berätta varför ni har markerat vissa påståenden som falska.       
 Ge exempel på varför de är tokiga.

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

c) Hur kan man formulera om de falska påståendena så att de blir sanna? 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Läs s. 52–53   
i grundboken. HUR PÅVERKAR DU PLANETEN?

3. Ta reda på vilket ekologiskt fotavtryck du sätter. Se hur du påverkar miljön beroende på vad du 
väljer att äta och handla, hur du väljer att bo och resa samt hur bra du är på att återvinna saker. 

Läs alla frågor. Ringa in det alternativ (fotavtryck) som stämmer bäst för dig.

MAT

1. Vilken slags mat äter du dagligen?

a) Veganmat   

b) Vegetarisk mat   

c) Oftast kött och/eller fisk  

d) Alltid kött och/eller fisk 

3. Hur ofta äter du miljömärkt mat?

a) Alltid 

b) Ofta 

c) Ibland 

d) Aldrig 

FÄRDMEDEL

5. Vilket färdmedel väljer du oftast?

a) Jag går eller cyklar  

b) Jag åker tåg/spårvagn/tunnelbana

c) Jag åker bil/buss på landsväg

d) Jag åker bil/buss i tätort 

BOENDE

7. Hur värms er bostad upp?

a) Berg-/Jord-/Vind-/Solvärme 

b) Miljömärkt el/Luftvärmepump

c) Ej miljömärkt el/Fjärrvärme 

d) Olja/Ved   

2.  Hur ofta äter du kött?

a) Mindre än en gång i veckan 

b) Någon gång i veckan  

c) En gång per dag  

d) Flera gånger per dag  

4. Hur ofta äter du närproducerad mat?

a) Alltid 

b) Ofta 

c) Ibland 

d) Aldrig

 

6. Hur många gånger per år flyger du?

a) 0–3 gånger 

b) 4–6 gånger 

c) 7–10 gånger 

d) 10 eller fler gånger 

8. Hur varmt har ni hemma?

a) Svalt 15–18 grader  

b) Ljummet18–21 grader 

c) Varmt 21–24 grader  

d) Mycket varmt över 24 grader 

Du övar på att tolka, 
reflektera och redovisa.
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9. Släcker du alla lampor du inte behöver  
 ha på?

a) Alltid 

b) Ofta 

c) Ibland

d) Aldrig  

PRYLAR

11. Hur prylgalen är du när det gäller   
  kläder, prylar och teknik?

a) Jag har det jag behöver och    
 köper sällan något nytt.

b) Jag skaffar det nödvändigaste    
 och köper gärna begagnat.

c) Jag köper nya kläder och prylar  
 flera gånger om året.

d) Jag köper fler kläder och prylar  
 än vad jag egentligen behöver.

10. Stänger du av all teknik helt istället   
  för att välja stand-by-läge?

a) Alltid 

b) Ofta 

c) Ibland 

d) Aldrig 

12. Hur bra är du på att återvinna mat,   
  material, kläder, möbler och prylar?

a) Återvinner allt   

b) Återvinner det mesta  

c) Återvinner en del saker 

d) Återvinner sällan eller aldrig 

ANALYSERA DINA EKOLOGISKA FOTAVTRYCK

4. Läs igenom frågorna och studera dina svar i uppgiften Hur påverkar du planeten?

Inom vilka områden (mat, färdsätt, boende, prylar) sätter du störst ekologiskt avtryck?

______________________________________________________________________________________________________________________________

5. Jobba tillsammans med en kompis.

Fundera på varför vissa alternativ är mer hållbara än andra? Sammanfatta varje område 
och skriv kortfattat med egna ord vad ni kommer fram till. Skriv i din skrivbok. 

Svara på frågorna Vad är mest hållbart? och Varför är det mest hållbart? inom 
varje område:

MAT FÄRDSÄTT    BOENDE      PRYLAR
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