Boken om Geografi
En riktig geografibok med lärarguide för fältstudier och
digitala verktyg i din undervisning.

PROVLEKTION: Världshavens dag
Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om Geografi och tillhörande Boken om
Geografis Lärarguide. Texterna och uppgifterna ger eleverna kunskaper om orsaker till och konsekvenser av skräp i våra världshav. Lektionen består av:
•
•

Boken om Geografi, sidan 122.
Boken om Geografi Lärarguide, utkommer ht 2018.

Syfte
Syftet med provlektionen är att resonera kring frågan:
•

Hur använder vi havens resurser utan att förstöra för framtidens människor?

Siktar mot kunskapskrav i slutet av åk 6
I kapitlet Nordens hav, Boken om Geografi kan eleverna visa kunskaper om naturoch kulturlandskap genom att föra resonemang om processer som formar och
förändrar kustlinjer och havsbotten, samt vilka konsekvenser det kan få för
människor och natur. Det gör eleverna genom att resonera om frågor som vad
människan har för nytta av haven och hur vi påverkar våra hav. I resonemangen
beskriver eleven då samband mänsklig aktivitet och påverkan på haven.
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I resonemangen använder eleven begrepp som till exempel saltvatten, sötvatten, färskvatten, fotosyntesen, bottentrålning, utfiske, algblomning, bottendöd och fiskekvot.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska
källor, metoder och tekniker som till exempel satellitbilder och mätverktyg i
digitala kartor, samt för resonemang om olika källors användbarhet.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg.
Eleven har kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att beskriva
lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt som de olika
haven med bihav.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då och förslag
på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen kring frågor som rör våra hav.

Så här kan du arbeta
1. Kopiera de bifogade sidorna från Lärarguiden och sidan 122 från Grundboken
till din elevgrupp.
2. Läs rubrikerna på sidan 122: Kan fisken ta slut? och Andra hot mot havet. Vad
tror eleverna att texten kommer att handla om?
3. Läs om Andra hot mot haven på sidan 122. Var uppmärksam på ord och
begrepp som är viktiga och som eleverna kanske inte känner till, t.ex. mikroplaster och ton. Skriv gärna upp dem synligt i klassrummet.
4. Gör övning 10.5 från Lärarguiden. Siffrorna visar en uppskattning av hur
mycket plastskräp som vi skapar varje år men det är svårt att veta hur mycket
av det som hamnar i haven. Mycket av plasten fastnar i reningsanläggningar
men kan sedan ändå spridas i naturen genom spridning av slam på åkrar.
I tabellen har vi gjort uppskattningar för att få fram heltal som är lättare för
eleverna att arbeta med. Detsamma gäller de procentuella avrundningarna,
den ursprungliga tabellen finns här: https://svenska.yle.fi/artikel/2017/07/16/
allt-mer-plastskrap-i-havet-sa-har-stort-ar-problemet
5. Avsluta med att gå igenom elevernas svar på arbetsbladets frågor.
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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

Boken om Geografis Lärarguide utkommer ht 2018
I Lärarguiden finns många tips på bra lärresurser –
sorterade efter varje kapitel och ämnesområde.
Till varje kapitel finns kopieringsunderlag Bra att veta!
med lättlästa texter om de begrepp och samband
som grundbokstexten tar upp. Till varje kapitel finns
också förslag på fältstudier som eleverna kan
genomföra, provuppgifter och andra arbetsblad
som bearbetar innehållet i grundboken.
Läs mer om alla komponenter till Boken om
Geografi på www.liber.se.

Boken om Geografi webbapp
Med hjälp av webbappen kan eleverna träna på
begrepp inför och efter varje kapitel. Här finns också
ljudfiler med inläst text till varje kapitel i Grundboken.
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.
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Kan fisken ta slut?

Varför tror du att
det skiljer sig åt
vilken sorts ﬁsk de
olika länderna får
ﬁska?

Ofta vill yrkesfiskare fiska så mycket fisk som möjligt, eftersom de
säljer fisken och får på så sätt mer pengar. Om alla gjorde så skulle
fisken ta slut. Därför har vi i EU bestämt att varje land bara får
fiska en bestämd mängd fisk. Det kallas för en fiskekvot. Hur stora
fiskekvoterna ska vara bestämmer politikerna i EU tillsammans
med havsforskare. Sedan delar varje land ut fiskekvoter till sina
fiskare. Det vill säga hur mycket varje fiskare får fiska under ett år.
EU bestämmer också i vilka områden som olika länder får fiska i.
Även om Norge inte är med i EU, så är de med och bestämmer tillsammans med EU om fisket.
Länder

Räkor

Tonf isk

Torsk

Danmark

8 000 ton

0 ton

30 000 ton

Sverige

1 700 ton

0 ton

15 000 ton

Frankrike

1 800 ton

3 000 ton

12 000 ton

Spanien

0 ton

3 000 ton

20 000 ton

Olika länder får fiska olika
mycket av olika sorters fisk.
I tabellen kan du se hur
mycket fisk olika länder fick
fiska år 2015.

Andra hot mot haven
Ett annat problem som vi måste lösa är vad vi ska göra med
all plast och allt skräp som hamnar i haven. Mycket av skräpet
kommer från fartyg. Många fåglar och djur dör för att de fastnar
i skräpet eller får det i sig.
En del av plastskräpet är så litet att man knappt kan se det
utan måste använda mikroskop. Det kan vara mycket små plastkulor som har funnits i olika hygienprodukter, som tandkräm eller
schampo. Det kan också vara plast som har lossnat från våra
kläder när vi tvättar, till exempel från en fleecetröja.
Varje år släpps det ut cirka 40 ton mikroplaster bara i Östersjön.
Här en bild på en liten räka som har
ätit en bit plast. Räkan trodde att det
var mat som den kunde äta. Plasten
stannar kvar i räkan och den kanske
äter ännu fler plastbitar. När större
fiskar äter räkorna så får de också i
sig plasten.
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Till slut kan en sådan räka hamna på vår middagstallrik så
att också vi människor får i oss plastbitarna från havet.
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Boken om geografi • Nordens hav

10.5 Skräp i havet
En undersökning från Svenska miljöinstitutet visar hur många ton mikroplaster
som släpps ut i vår miljö varje år. Allt rinner inte ut i haven, men risken är stor
att det gör det med tiden.

Resultatet är presenterat i en tabell som tar lång tid att läsa av. Läs av tabellen
och presentera resultatet i ett cirkeldiagram.

KÄLLA

ANTAL TON MIKROPLAST
(PER ÅR)

PROCENTUELL
ANDEL

Däck- och vägslitage

8 190

61%

Konstgräs

2 050

15%

Tvätt av textilier

850

6%

Båtbottenfärg

1 400

11%

Plastpellets

420

3%

Färg (byggnader)

190

1,5%

Bojar och bryggor
Fiskeutrustning

200
25

2%

Hushållen: Kosmetika
Hantering av matavfall
Hushållsdamm

44
26
10

0,5%

Totalt

13 405

100%

FÄRG
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Boken om geograf i • Nordens hav
1. Vad är mikroplaster?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Varför är det ett problem när mikroplaster hamnar i havet?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Använd ditt diagram när du svara på frågorna.

Vilken mänsklig aktivitet bidrar till att plastskräpet i haven fylls på mest?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Hur kan dina vanor i vardagen förbättra havens kvalité?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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