Geografi – resurser och fördelning – 8a
Vad är resurser i världen och hur är de fördelade? Är det
rättvist? Hur bör vi fördela resurserna och hur bör vi
förbruka?
Så här ska vi jobba:
v.21
Boken Geografi 7-9. s.128-141 Läs och svara på följande frågor.
s.128-129
1. Vad är utveckling? Hur kan det både ses som positivt och negativt?
2. Vad är humanresurser?
3. Vad är kapitalresurser?
4. Vad är naturresurser och vilka två stora grupper kan de delas in i? Förklara båda.
s.130
5. Vad menas att jordens människor har för hög konsumtion? Förklara och förstå.
s.131
6. Sverige är inte överbefolkat och ändå konsumerar vi för mycket? Hur hänger det ihop?
7. Hur skulle maten kunna räcka åt alla på jorden?
s.132-133
8. Förklara vad ekologiska fotavtryck är?
9. Hur kan man minska sina ekologiska fotavtryck – alltså hur många jordklot man förbrukar?
s.134-135
10. Förklara vad landgrabbing är.
s.136-137
11. Hur kan fisket vara hållbart? Alltså vad är inte bra och vad är ok?
s.138-139
12. Varför bör vi minska vår köttkonsumtion? Kom med flera argument.
s.140-141
13. Vad är peak fosfor?
14. Vilka problem kommer av konstbevattning?
v.22
Tisdag – Simuleringsspel Toxic
Onsdag-Fredag
LÄXA TILL PÅ ONSDAG – KOM PÅ VILKEN UPPGIFT DU SKA SKRIVA OM OCH SKRIV
NER NÅGRA STÖDORD TILL VAD DU SKA SKRIVA.
Onsdag: Välj en av följande uppgifter och skriv om 1-2 sidor handskrivet. Nu är det inte meningen
att du ska läsa på mer, utan utifrån de fakta du lärt dig reflektera (spegla dina kunskaper) och
fundera vidare (hitta lösningar).
I. Om du blev FN:s generalsekreterare vad skulle du då göra för att fördela resurser och förbättra
miljön på jorden?

III. Vad ser du som det största hotet i de problem du stött på när du läst om resurser? Motivera
varför du tycker att det är allvarligast. Vilka lösningar på problem kunde du hitta i boken och vad
tycker du att vi i Sverige först och främst kan ta tag i?
IV. Kom på en alldeles egen fråga som berör det du läst om och skriv om?
Lämna in efter sista lektionen v.22 eller senast
FREDAG 31 maj i
Majas fack eller
direkt till Maja.

