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Träningsmaterial  
till boken 
Människan och  
världen – Sverige



Kopieringsunderlag

Till läraren

Människan och världen – Sverige 
Träningsmaterialet tillhör grundboken och får skrivas ut. Klipp ut  
och laminera. 

Övningarna syfte:
• befästa namn och begrepp
• träna namn på växter och djur 
• lästräning

Övning A. Sveriges plats på jorden
Sid. 2 Skriv ut bilden på jorden.                                                                                                              

Var ligger Sverige på kartan?                                                                                              
Måla Sverige rött. Måla övrigt land grönt och vattnet blått. 

Övning B. Olika hus
Sid. 3–5 Skriv ut och klipp ut bildkorten på olika sorters hus, rubrikkorten och 

namnkorten.      
1.  Läs rubrikkorten ”flerfamiljs-hus” och ”enfamiljs-hus” och lägg dem bredvid 
  varandra. Sortera in bildkorten på olika sorters hus under rätt rubrik.
2.  Läs namnkorten på olika hus, ett i taget, och lägg dem vid rätt sorts hus.
3.  Arbetsblad. Eleverna läser orden i ordrutan och skriver orden under 
  respektive bild.

                          Övning C. Sveriges natur
Sid. 6–9 1. Klipp ut naturbilderna och rubriken ”Sveriges natur”. Klipp också ut   

  namnen på Sveriges natur. Laminera gärna. Använd de stora bilderna  
    som presentations- och samtalsbilder.                                                                                                                 
2.  Lägg rubriken och naturbilderna i en vågrät rad. Vad visar bilderna för 
     natur? Repetera muntligt.   
3.  Träna att läsa namnkorten, ett i taget, och lägg under rätt bild. 

  

Övning D. Namn på växter och djur
Sid 10–15

Sid 16–18

1. Klipp ut växt- och djurkorten. Klipp ut namnkorten. Visa först bilderna, ett 
  i taget och benämn dem. Sortera i en spalt under rätt naturmiljö.  (Se övn. C).                                  
2. Läs sedan namnkorten, ett i taget, och lägg bredvid respektive växt-  
 eller djurbild.
3. Kommer du ihåg namnen?
    Skriv ut arbetsblad och repetera med  pennan. 

 Övning E. Klimat
Sid 19–22 1. Lägg rubrikkorten bredvid varandra. Sortera in  rätt bild under rätt rubrik.                                                                                                                                          

2. Skriv ut arbetsblad och befäst med pennan.                                                                                 
3. Skriv ut arbetsblad, diskutera och skriv svar.                                                                                                                               

SPSM 1



2

Kopieringsunderlag

SPSM

Sverige

Ser du var Sverige är på kartan?                                                                                        
 

A. Sveriges plats på jorden  

Måla Sverige med röd färg.
Måla allt annat land grönt.
Måla vatten blått.
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B. Olika hus



4

Kopieringsunderlag

SPSM

höghus            

radhus

parhus     villa

lågt flerfamiljs-hus   

flerfamiljs-hus
   

enfamiljs-hus

B. Olika hus
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Läs orden. Skriv på strecken.

höghus     lågt flerfamiljs-hus    villa     radhus    parhus

B. Olika hus B. Vad kallas husen?  
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C. Sveriges natur                                                                                                                                           
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C. Sveriges natur                                                                                                                                           
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skog

Sveriges natur

odlad mark

sjöar

åar och älvar fjäll

kust och hav

C. Sveriges natur                                                                                                                                            
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D. Namn på växter och djur 
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D. Namn på växter och djur 
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D. Namn på växter och djur 
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D. Namn på växter och djur 



14

Kopieringsunderlag

SPSM

myra

koltrast

 mossa

gran

ekorre

tall

vete

potatis

lök

rödbetor

ko

gris

D. Namn på växter och djur 
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vass

abborre

tång

fiskmås

svan

sill/strömming

svan

änder

ren

hjortron

morötter

D. Namn på växter och djur 
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D.  Kommer du ihåg namnen?             
     Läs orden.                                                                                                                                          

Skriv på strecken.

ekorre  tall  koltrast  myra  mossa  gran
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D.  Kommer du ihåg namnen?             
     Läs orden.                                                                                                                                          

Skriv på strecken.

vete     potatis     lök     rödbetor     morötter      ko    gris   
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D.  Kommer du ihåg namnen?             
     Läs orden.                                                                                                                                          

Skriv på strecken.

renar        hjortron         änder    svan
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E. Klimat
 

Varmt klimat Kallt klimat
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E. Klimat
 Dra streck till rätt bild.

varmt klimat   

kallt klimat   
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E. Klimat
 Dra streck till rätt bild.

varmt klimat   

kallt klimat   
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E. Klimat
 Diskutera med en kamrat och skriv svar på strecken. 

Varför är det bättre för klimatet                                                                                                      
att cykla i stället för att åka bil? 

Svar:              

Varför är det bättre för klimatet 
att köpa äpplen från Sverige 
i stället för att köpa äpplen 
från Sydamerika?

Svar:              


