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Läromedlet har sju kapitel:

1. Ett hållbart samhälle

2. Planeten jorden
3. Ekosystem
4. Energi
5. Celler och bioteknik
6. Sexualitet och relationer
7. Hälsa och livsstil

Naturkunskap 1b

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27

Inledning: (länk)

Planeten jorden

Förlag AB
C a p e n s i s

http://www.capensis.se/Nk1b/Nk1b%200%20LH%20inledning.pdf
http://www.capensis.se/Nk1a1/Nk1a1Index.html
http://www.capensis.se/Nk1b/Nk1bIndex.html


14

Planeten Jorden
Avsnittet behandlar följande delar av det centrala innehållet:
· Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och 

ekosystemens bärkraft.

Förslag på laborationer och fördjupningsuppgifter (se bilaga)
· Mineral och bergarter
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Jordens utveckling, atmosfären och hydrosfären: Sid 29-32
Mål
· Att känna till hur jorden med dess grundämnen har uppkommit
· Att känna till jordens delar med ämnen i fast form, vätskeform och gasform
· Att känna till atmosfärens viktigaste beståndsdelar och hur den har ändrats under jordens historia
· Att känna till vattnets kretslopp och betydelsen av olika naturliga förråd av sötvatten

Begrepp
Big bang, fusion, supernova, atmosfär, hydrosfär, biosfär, troposfär, ozonskikt, avdunstning, kondensation, ytvatten, 

markvatten, grundvatten, glaciär
Bilder
· Planetsystemet
· Gaser i atmosfären (tabell)
· Atmosfärens skikt
· Jordens vatten
· Vattnets kretslopp
· Vatten för sommaren

Uppgifter
Instuderingsfrågor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Diskussionsuppgifter: 1, 4 Solen

Mars
Jorden

Venus
Merkurius

Saturnus Uranus
Neptunus

(       )Pluto

Jupiter

Relativt avstånd till solen

Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto

http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-29-32.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-29-32-2.html
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Litosfären och klimatet: Sid 33-35
Mål
· Att kunna något om jordskorpan och litosfärens plattor
· Känna till de viktigaste klimattyperna och vad som påverkar klimatet i Sverige
· Känna till något om klimatets växlingar under lång tid

Begrepp
Litosfärplatta, jordskorpa, magma, mantel, tsunami, jordskalv, tempererat klimat
Bilder
· Jorden i genomskärning
· Litosfärens plattor
· Litosfärplattornas rörelser
· Instrålad solenergi
· Dominerande vindar
· Klimatet har varierat

Uppgifter
Instuderingsfrågor: 10, 11
Diskussionsuppgifter: 
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http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-33-35-5.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-33-35-4.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-33-35-3.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-33-35-2.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-33-35.html
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Berggrunden, mineral och bergarter: Sid 36-39
Mål
· Att förstå betydelsen av mineral och bergarter, både som grund för ekosystem och som resurser för industrin
· Att känna till något om uppkomsten av olika slags bergarter

Begrepp
Mineral, bergart, malm, sediment, magmatisk bergart, metamorf bergart, sedimentär bergart
Bilder
· Bergkristall
· Mineral i granit
· Kalksten på Kinnekulle
· Ortoceratit
· Bergarternas kretslopp

Uppgifter
Instuderingsfrågor: 12, 13, 14
Diskussionsuppgifter: 2

Magmatiska 
bergarter

Sedimentära bergarter Metamorfa bergarter

Magma

Vittring Högt tryck och
hög temperatur

Högt tryck och
hög temperatur

Vittring

Kalksten

Krita Marmor

Granit

Gnejs

Sediment består av material som 
lagras i allt tjockare skikt. Sådana 
sedimentlager kan bestå av lera och 
grus från vittrat berg. De kan även 
bildas av skal från kräftdjur och 
plankton som faller till botten.

Sediment av
plankton och
smådjur

http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-36-39-5.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-36-39-3.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-36-39-4.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-36-39-2.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-36-39.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-36-39-7.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-36-39-9.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-36-39-10.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-36-39-8.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-36-39-6.html
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Istider, lösa avlagringar och jordarter: Sid 40-45
Mål
· Att känna till de vanligaste jordarterna i Sverige och något om deras egenskaper
· Att känna till hur istider ger upphov till de lösa avlagringar som ligger ovanpå berggrunden

Begrepp
Landhöjning, jordart, lera, morän, torv
Bilder
· Avsmältning
· Landhöjning
· Högsta kustlinjen
· Rullstensås 
· Barrskog på morän
· Kalkmorän 
· Lerslätt 
· Asiatiskt deltaområde
· Torkkänslig sandjord med tallskog
· Torv

Uppgifter
Instuderingsfrågor: 15, 16, 17, 18, 19, 20
Diskussionsuppgifter: 3

http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-40-45.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-40-45-4.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-40-45-2.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-40-45-5.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-40-45-6.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-40-45-7.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-40-45-9.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-40-45-10.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-40-45-11.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-40-45-8.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-40-45-3.html
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Jordmåner och geologiska resurser: Sid 46-49
Mål
· Att känna till hur de vanligaste jordmånerna i Sverige har bildats
· Att förstå varför jordmånsbildning är viktig för markens egenskaper och villkoren för växtligheten på en plats

Begrepp
Jordmån, podsol, brunjord, förna, mull
Bilder
· Podsol och brunjord
· Podsol under tallskog
· Tunn jordmån på berg
· Kalkbrott
· Sandtag
· Kinnekulle - alunskiffer
· Taberg - järnmalm

Uppgifter
Instuderingsfrågor: 21, 22
Diskussionsuppgifter: 
 

http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-46-49-4.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-46-49-2.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-46-49-3.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-46-49-6.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-46-49.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-46-49-5.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-46-49-8.html
http://www.capensis.se/Nk1%20bilder/2Planet/Nk1b-46-49-7.html
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