
LÄRARHANDLEDNING:
Film - A Beautiful Planet

Förslag på uppgifter inför ett besök på Cosmonova 
och filmen A Beautiful Planet

Be eleverna att:
• Lista tre saker som är bra med vår planet.
• Lista en sak som kan vara ett problem på vår planet idag.
• Fundera och resonera om varför vi människor gör rymdresor.

Vad har vi lärt oss av det och vad kan vi lära oss av dem i framtiden?
• Ge flera exempel på vilka olika sätt som vi lever på idag som inte är hållbart. 

Gör några värderingsövningar:
• Här finns exempel på bra värderingsövningar:

http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet

Som en introduktion kan ni se de här tre korta filmerna.

Filmen kopplar till de delar av läroplanen som rör hållbar utveckling som till exempel klimatförändringar 
och vilka konsekvenser dessa kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Uppgift att göra på museet efter filmen 
Genomförande: Dela in klassen i grupper om 3-4 elever. Be eleverna att studera olika montrar 
i utställningarna Polartrakterna eller Natur i Sverige och diskutera vad som händer vid ett 
varmare klimat med de djur och växter som lever där. Det finns inga rätta svar utan tanken 
med övningen är att väcka frågor och börja reflektera över att djur och växter påverkas olika 
av ett varmare klimat.  Förslag på montrar finns på nästa sida. 

Mål : Att få en förståelse för hur klimatförändringarna påverkar djur och växter. 

• Se filmen A Beautiful Planet

FÖRE BESÖKET UNDER BESÖKET EFTER BESÖKET

FÖRE BESÖKET UNDER BESÖKET EFTER BESÖKET

”Filmen A Beautiful Planet får oss att bli påminda 
om att vi kan påverka vår planet och utmanar elever 
till nya sätt att tänka kring hållbar utveckling.” 

Citat från lärare som sett filmen 

With the support of In cooperation with NASA

SE JORDEN MED NYA ÖGON

http://www.nrm.se/forskolor/gymnasiet/studiematerial/detbastamedjorden.9005445.html
http://www.nrm.se/forskolor/gymnasiet/studiematerial/detbastamedjorden.9005445.html
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Redovisning: (Kan ske på museet eller i klassrummet)

Om det är lugnt i utställningen kan grupperna redovisa vid respektive plats i 
utställningen, annars kan redovisningen ske i klassrummet.  
Använd då de foton som finns från Polartrakterna och Natur i Sverige.  
Be eleverna redogöra för hur de har resonerat kring hur djur, växter och  
miljöer kommer att förändras av ett varmare klimat. 

Förslag på frågor och uppgifter 
• I filmen säger astronauterna att vi är besättningsmedlemmar på jorden och inte passagerare. 

Låt eleverna diskutera, ur ett hållbarhetsperspektiv om det är någon skillnad i att vara en 
besättningsmedlem eller en passiv passagerare på jorden.

• Vilka platser på jorden är mer känsliga för klimatförändringarna är andra?
• Vilka tankar väckte filmen, låt eleverna skriva ner vad de kände när de såg filmen.
• Hur kan astronauterna klara sig på ISS och hur får vi själva det vi behöver för att överleva 

här på jorden, som mat och syre mm? Låt eleverna prata och skriva ner tillsammans.
• I en filmsekvens ser man att Nordkorea är nästan helt mörkt medan Sydkorea är upplyst av 

elektriskt ljus. Be eleverna diskutera, ur ett hållbarhetsperspektiv- ekologiskt, socialt  och 
ekonomiskt hur de båda länderna skiljer sig åt.

• Om ni har gjort värderingsövningar innan filmen, gör några igen, har eleverna ändrat åsikt? 

TIPS! 
Både WWF och Naturskyddsföreningen har också skolmaterial om hållbar utveckling. 

MONTRAR I POLARTRAKTERNA:

Tundrans 
växter & djur

Myskoxen Isbjörnen Kejsarpingviner  Elefantsälar

MONTRAR I NATUR I SVERIGE:

Älghona och 
kalv

Björn Livet under snön Fjällmarker Havsörn

LÄNK till Elevernas 
arbetsblad
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PPT
Montrarna 
i helformat

PPT
Montrarna  
i helformat

http://www.nrm.se/download/18.2a85cf3215e50a710566ba00/1507731126637/Montrar_NiS.pdf
http://www.nrm.se/download/18.2a85cf3215e50a710566ba01/1507731126816/Montrar_Polartrakterna.pdf
http://www.nrm.se/download/18.2a85cf3215e50a710566bb0d/1507732504863/Elevsida_ABP.pdf
http://www.nrm.se/download/18.2a85cf3215e50a710566ba00/1507731126637/Montrar_NiS.pdf
http://www.nrm.se/download/18.2a85cf3215e50a710566ba01/1507731126816/Montrar_Polartrakterna.pdf
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 Arbetsblad: 

NAMN på er monter: 

1. Titta ordentligt på det som visas i den monter du har fått tilldelad.  
Fundera över följande utan att prata med de andra i gruppen:

Blir arterna i montern vinnare eller förlorare? 
Hur tror du monterns miljö kommer att se ut i ett varmare klimat?

2. Diskutera med de andra i gruppen och skriv ner era funderingar här:

3. Vad har du tagit med dig från filmen och dagens övning? 




