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Lgr 11 
Genom undervisningen i Geografi/Biologi/Fysik/Kemi ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika  

delar av världen (Geografi) 
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (Biologi) 
• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (Fysik) 
• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle (Kemi)  
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (Teknik)

Länkar 
• Aktuella siffror om vår jord http://www.worldometers.info/se/ 
• Geografiportalen, Rilpedia  http://sv.rilpedia.org/wiki/Portal:Geografi 
• Hållbar utveckling i skolan  http://www.hutiskolan.se/ 
• Landguiden  http://www.landguiden.se/ 
• Miljömålsportalen http://www.miljomal.nu/  
• Unga fakta http://www.ungafakta.se/ 
• Worldatlas http://www.worldatlas.com 

Lärarhandledning - RUNT OMKRING 
12 januari - 8 mars 2015 
Handlar om natur och miljö.  
Fokus ligger på geografi och de naturorienterande ämnena. 

Berg, jord, luft och vatten finns runt omkring där vi bor. Där 
lever vi tillsammans med växter och djur. Kurre undrar hur 
människor påverkar och påverkas av naturen.

Övergripande perspektiv 
Tidningar och andra nyhetsmedier ger oss dagligen många intryck 
från platser nära och fjärran. Naturkatastrofer och konflikter kring 
naturresurser är vanliga inslag. Nyheter berättar om människans 
negativa påverkan på klimat och den omgivande miljön, men vi 
läser också reportage som beskriver hur människor verkar för en 
hållbar utveckling.  

Genom att utgå från artiklar som ligger nära elevernas erfarenheter och vardagsupplevelser 
skapar vi konkreta och gemensamma utgångspunkter. Dessa kan vi förhålla oss till och 
relatera till när eleverna utvecklar sin begreppsbildning och sin förståelse för omvärlden och 
olika orsakssammanhang.

Startövning 
För att sätta eleverna på spåret på vad RUNT OMKRING handlar om föreslår vi denna 
startövning. Naturligtvis kan ni gå direkt till de nio förslag som Kurre presenterar i nedan i 
lärarhandledningen. Övningen kan också ses som ett av Kurres uppdrag. I så fall skickar ni 
in den som ert temauppdrag.   
1. Samla på nyheter om natur och miljö från elevernas närområde. 
2. Fortsätt och blicka utåt och samla på sådant som ligger längre bort i Sverige. 
3. Avsluta med att blicka långt bort och leta exempel från hela världen och ut i rymden. 
Vad handlar nyheterna om? Hur är människor inblandade i nyheterna? Vilka påverkas? 
Hur? 

Berätta med exempel ur nyhetsmaterialet på hur natur, miljö och klimat ser ut i närmiljön, 
längre bort och väldigt långt bort. Diskutera likheter och skillnader.
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2. Miljöhjältar och miljöbovar  
Vilka är miljöhjältar och miljöbovar? Leta efter exempel bland nyhetsmaterialet på 
sådant som du tycker ger en bra hållbar utveckling och sådant som är dåligt för miljön. 
Gör listor på det du hittar och skicka till Kurre. Komplettera med fakta, bilder och egna 
kommentarer. 

Lärarhandledning  
Uppdraget kan göras gemensamt, i grupp eller individuellt där var och en föreslår 
nyheter till listorna. Använd både tidningen i papper och på webben. På så sätt får ni en 
bredd i bevakningen. Använd gärna tidningens rubriker i era listor. 
Rösta fram några områden från era listor som ni tycker är särskilt viktiga för alla. Ni 
kanske kan göra en fem-i-topplista eller stjärnmärka de som klassen valt i respektive 
lista. Vilka blir det och varför valde ni dem?

Lgr 11 kursplanen i Geografi: 
SYFTE 
Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att värdera lösningar på olika miljö- och 
utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

1. Naturen utmanar oss  
Leta i dagstidningar efter exempel på hur människor och djur utmanas när naturen 
av någon anledning påverkar det dagliga livet. Visa Kurre var de olika platserna 
ligger och berätta vad som händer, hur människor och djur påverkas och vad som 
kan vara orsaken till det inträffade. 

Lärarhandledning  
Bland nyhetsmaterialet, i notiser, artiklar och i reportage, finns material till detta 
uppdrag. Sortera gärna nyhetsplatserna på världsdelar eller andra geografiska 
områden.  
Ni kan också sortera efter olika teman som luft, vatten, berg, jord eller på annat 
sätt som passar er. Vilka slutsatser drar eleverna om människors levnadsvillkor 
och hur de anpassar sig till naturen? 

Lgr 11 kursplanen i Geografi: 
SYFTE 
Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa och 
natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors 
levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom 
om viktiga namn, läges-och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra 
slutsatser om natur-och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. 

http://www.presstationen.se
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3. Kurres teknikordlista  
Kurre gillar teknik. Nu vill han att du ska leta i annonser och nyhetstexter efter bilder på 
tekniska hjälpmedel och uppfinningar som vi använder nu eller som kommer att ha 
betydelse i framtiden. Gör en bildordlista med förklaringar på hur de tekniska grejerna 
funkar och varför de är bra för oss. 

Lärarhandledning  
Det här är en bred spaning på hur tekniken för oss framåt och underlättar för oss i 
vardagen. Men uppdraget kan också handla om delar inom skolämnena teknik, fysik 
och kemi. Då kan spaningen handla om teman, till exempel kommunikation, rymden, 
elektricitet…  
Alternativt kan eleverna leta efter nyheter om hur vi håller oss varma, hur vi förflyttar 
oss eller liknande. De kan också leta efter bilder på yrkesmän som tack vare tekniken 
klarar svåra moment och försöka förklara hur det går till. 
Diskutera gärna med eleverna om all teknik är bra. 

Lgr 11 Kunskapskrav Teknik: 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några

ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom 
kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila 
konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några 
föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska 
lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

4. Miljöer för människor och djur  
Samla på utomhusbilder. Ta med rubriker och bildtexter så att du vet vad dina bilder 
handlar om. Gör ett collage som berättar om miljöer som är Bra för människor/Dåligt för 
människor och Bra för djur/Dåligt för djur och förklara för Kurre hur du tänker. 

Lärarhandledning  
Nyhetsbilden är en utmärkt ingång för lektioner med och om bilder och för att lära 
eleverna att analysera bilder. Bilder är berättelser frusna i några hundradels sekunder, 
som berättar en historia om vad som hände i ögonblicket då fotografen tryckte på 
avtryckarknappen. Porträttbilder av politiker och artister berättar oftast bara hur 
personen i fråga ser ut och faller då bort som nyhetsbild. 
Om du är osäker på elevernas kunskap och erfarenhet kring nyhetsbilder kan du börja 
med en enkel analys i två steg som stimulerar till att skapa en sammanhållen berättelse 
med hjälp av bilden och fantasin. 
Steg 1. Berätta vad du ser på bilden!  
Här är det bara fakta som gäller. Eleverna ska inte fantisera eller tolka utan berätta vad 
eventuella människor gör i bilden och vilka föremål de ser. 

                Fortsättning nästa sida
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Steg 2. Hur upplever du bilden?  
Eleverna ska nu tolka det de ser och försöka sätta sig in vad människor tänker och 
känner och varför de handlar som de gör. 
Träna gärna denna bildanalys till några eller till alla bilderna och avsluta med 
kärnfrågan; Hur bra eller dålig är miljön för människor och djur på den plats som bilden 
är tagen. 

Lgr 11 kursplanen i Geografi 
Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att utforska och analysera samspel mellan 
människa, natur och samhälle i olika delar av världen. 

Kursplanen i Bild årskurs 1-3 
Bildanalys: Informativa bilder. 
Kursplanen i Bild årskurs 4-6 
Bildanalys: Reklam-och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

5. Vatten, vatten och vatten! 
Leta efter nyheter om vatten. Kurre tror att du kan hitta nyheter om dricksvatten, 
avloppsvatten, vattendrag och sjöar, snö och regn, naturkatastrofer och översvämningar 
och torka. Överraska gärna Kurre om sådant som han själv inte tänkte på. Gör en 
nyhetssammanfattning om vatten och passa på att lära Kurre lite nytt. 

Lärarhandledning  
Vatten är en av människans viktigaste naturresurser. Leta regelbundet efter artiklar, 
bilder och annonser som handlar om vatten. Det kan ske i samband med klassens 
gemensamma nyhetsbevakning eller individuellt. En idé är att låta en grupp elever 
ansvara för "vattenbevakning" under en period. Spara klippen/utskrifterna för det 
fortsatta arbetet.  
Redovisa regelbundet 
Följande frågeställningar kan tjäna som en mall vid redovisningen. De fyra första 
punkterna bör, om möjligt ingå vid varje redovisning. De övriga är grundfrågor vid den 
fortsatta diskussionen i klassen/elevgruppen. 

• Vad har hänt? 
• Varför har det hänt? 
• Vilken betydelse har vattnet i sammanhanget? 
• Varför skriver tidningen om den här händelsen/det här förhållande? 
• Vad är bra? Dåligt? 
• Hur påverkar detta dig? 
• Vad kan/bör vi göra? Hur ska vi förhålla oss? 
• Vilka ansvariga myndigheter, organisationer, etc kan kopplas till händelsen/

förhållandet?

Fortsättning nästa sida
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6. Kurres korsord 
Gör korsord åt Kurre! Korsordet ska innehålla tio platser. Det kan vara världsdelar, länder, 
städer, floder och berg, som har förekommit i nyhetsmaterialet. Skicka korsordet till Kurre 
och testa om han har hängt med bland nyheterna. 

Lärarhandledning  
Här hänger eleverna med i nyhetsbevakningen genom att söka geografiska ord till sitt 
korsord. Kurre lägger varje vecka ut ett nyhetskorsord och varje gång finns det alltid 
några geografifrågor med. Se gärna hur Kurre arbetar med sina korsord. Uppmana 
eleverna att arbeta med kartor samtidigt som de gör frågor till sina korsord.  
Här finns en länk för de elever som vill lära sig att göra digitala korsord:  
http://kulattlara.blogspot.se/2011/12/korsord-pa-datorn.html 

Lgr 11 kursplanen i Geografi 
Att leva i världen årskurs 1-3 
Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på 
världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven. 
Livsmiljöer Årskurs 4-6 
Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var 
på jorden olika resurser finns och vad de används till. 
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt årskurs 4-6 
Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt 
huvuddragen för övriga Norden. Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare 
öar, vatten, berg, regioner och orter.

Arbete i grupp eller enskilt 
Eleverna kan göra en kort resumé av artikeln som även kan innefatta tankar som 
kommit fram vid redovisningen. Samla elevernas sammanfattningar och klipp 
elektroniskt eller i en klippbok/pärm. Sortera dem under följande kategorier: 
- Vattnets färd till atmosfären (vattnets kretslopp) 
- Vattnets färd mot haven (vattnets kretslopp) 
- Vatten som livsmedel 
- Vatten som rekreation 
- Vatten som transportör 
- Vattenföroreningar 
- Teknik - vatten i människans tjänst (energi, pumpar, kylning, värme, 
brandbekämpning, rengöring ...) 

Lgr 11 Kursplanen i Biologi 
Material och ämnen i vår omgivning årskurs1-3 
Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, 
kokning, kondensering, smältning och stelning. 
Natur och samhälle årskurs 4-6 
Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar 
utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten 
och luft.
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7. När vi tycker olika 
Hjälp Kurre att leta efter konflikter där människor inte är överens om hur vi ska ta ansvar 
för vår natur. Kurre har gett förslag på frågor som hjälper er att förstå konflikten. Sedan vill 
han att du skriver en rapport om vad konflikten handlar om och vad du och andra 
människor tycker. 

Lärarhandledning  
Här ger vi ett förslag på hur dina elever kan arbeta när de ska skriva en rapport. 
Läs artikeln och och försök att hitta svaren på följande frågor. De är till hjälp när de 
sedan ska skriva en rapport.   
1. Vilket problem diskuteras i artikeln? 
2. Vilka/vad påverkas av problemet? 
3. Vilka är inblandade i konflikten? 
4. Vilka åsikter har de inblandade? 
5. Vilka olika förslag på lösningar finns i artikeln? 
6. Vilka källor (t.ex. personer, skrifter, myndigheter) använder reportern? 
7. Vilket/vilka förslag på lösning tycker du är bäst och varför? 
Rapporten ska innehålla dessa fyra delar: 
1. Starta med att skriva datum, tidning, rubrik och vem som har skrivit texten. 
2. Inled rapporten med en sammanfattning om vad konflikten handlar om. 
3. Berätta vilka de inblandade är, deras åsikter och hur de motiverar dessa. 
4. Ge ett förslag på en lösning som ni tror att alla inblandade skulle acceptera och 

som är bra för många människor, naturen och framtiden. 
Låt gärna eleverna illustrera rapporten med artikelns rubrik, bilder och bildtexter. 

Lgr 11 Kunskapskrav i Geografi 
I slutet av årskurs 3: 
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära 
samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

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 vardagen.

8. Håll dig frisk!  
Kurre hoppar omkring i naturen hela dagarna och käkar mest nötter. Det tror han är bra 
för hälsan. Nu vill han veta vad dagstidningarna skriver om hur du ska leva. Samla på 
resultat från forskningen och goda råd från experter och andra människor. Lista vad du 
har kommit fram till. 
Lärarhandledning  
Eleverna kan söka brett kring ämnet hälsa. Nyheterna kan handla om kost, motion, 
droger, psykosociala frågor och sjukdomar. Elevernas lista kan innehålla svar på dessa 
frågor: Vad ska vi äta mer av? Vad ska vi äta mindre av? Vad ska vi undvika? Hur 
farliga är droger? Varför måste vi röra på oss? Hur viktigt är familjen, fritiden och 
kamrater? 

Lgr 11 Kunskapskrav i Biologi 
I slutet av årskurs 3: 
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar 
några faktorer som påverkar människors hälsa.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6: 
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan 
eleven relatera till några samband i människokroppen.

http://www.presstationen.se
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Lgr 11 Kunskapskrav i Geografi 
 
I slutet av årskurs 3: 
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. 
... 
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man 
kan bidra till en hållbar utveckling. 
... 
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att 
framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. 
... 
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga 
begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven 
betydelsefulla platser och länder. 

I slutet av årskurs 6: (betyget E / betyget C / betyget A)  
Eleven har grundläggande / goda / mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom 
att föra enkla / utvecklade / välutvecklade och till viss del / relativt väl / väl underbyggda resonemang om 
processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. 
.... 
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla / utvecklade / välutvecklade och 
till viss del / relativt väl / väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Dessutom för 
eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla / 
utvecklade / välutvecklade och till viss del / relativt väl / väl förslag på hur människors levnadsvillkor kan 
förbättras.

9. Nu är det vinter  
Leta efter vinterbilder i tidningen och gör ett collage eller en vinterbok som visar hur 
djur och människor klarar av vår kallaste årstid. Visa Kurre vad du har gjort.  

Lärarhandledning  
Eleverna kan med tidningsbilder och egna texter berätta: 
• hur djur och människor klarar kylan. 
• vilka faror som finns med kyla, snö och is. 
• vilken glädje vi har av vintern. 
• hur vacker vintern är. 
• vintersaker som finns i annonserna.

Lgr 11 Kursplanen i Biologi 
Centralt innehåll i årskurs 1-3 
Året runt i naturen: 
Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler 
och anpassningar till olika årstider. 

Centralt innehåll i årskurs 4-6

Natur och samhälle 
Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar 
den.
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