
Förmåga i fokus  
 värdera lösningar på olika miljö-och 

utvecklingsfrågor utifrån överväganden 
kring etik och hållbar utveckling. 

Centralt innehåll i fokus 
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 
 
 Intressekonflikter om naturresurser, till 

exempel om tillgång till vatten och mark. 
 Förnybara energitillgångar, till exempel sol-

och vindenergi och alternativa drivmedel. 
 Samband mellan fattigdom, ohälsa och 

faktorer som befolkningstäthet, klimat och 
naturresurser. (nästa förhör) 

Läxa till fredag 26/2: Begrepp & analys av intressekonflikt om naturresurser 

Begrepp: Biobränslen, ekologiskt fotavtryck, etik (moral), 
fossila bränslen, förnybara och ändliga naturresurser, hektar, 
hållbar utveckling, intressekonflikt, kärnenergi, naturresurs, 
peak oil, växthuseffekten (den förstärkta växthuseffekten), 
global, nationell, lokal nivå. 

 
Intressekonflikten ni kommer att analysera handlar om 
naturresurser och närmare bestämt energikällor. 



  

A C E 
Begrepp och fakta Du använder genomgående 

relevanta begrepp med på ett väl 

fungerande sätt (ändamålsenligt och 

effektivt). 

  

Du visar mycket goda 

faktakunskaper om t.ex. fossila 

bränslen, namngeografi, matens 

klimatpåverkan. 

Du använder några relevanta begrepp på ett 

relativt väl fungerande sätt (ändamålsenlig). 

  

Du visar goda faktakunskaper om t.ex. fossila 

bränslen, namngeografi, matens 

klimatpåverkan. 

Du använder några relevanta begrepp 

på ett i huvudsak fungerande sätt. 

  

Du visar grundläggande 

faktakunskaper om t.ex. fossila 

bränslen, namngeografi, matens 

klimatpåverkan. 

  

Analytiska 

resonemang 

  

För- och nackdelar 

med olika lösningar  

  

  

Orsaker och 

konsekvenser  

  

Perspektiv: 

Samhälle, 

människor, miljö, 

Lokalt – Globalt, på 

lång och kort sikt. 

Välutvecklade och väl underbyggda 

förslag.  

  

Du tar upp flera relevanta argument 

både för och mot olika lösningar när 

du resonerar om intressekonflikter. 

  

Dina resonemang innehåller flera 

komplexa orsakssamband. 

  

Dina resonemang utifrån olika 

perspektiv fördjupas och utvecklas. 

  

  

  

  

utvecklade och relativt väl underbyggda 

förslag 

  

Du tar upp relevanta argument både för och 

mot olika lösningar när du resonerar om 

intressekonflikter. 

  

Något av dina resonemang innehåller ett 

komplext eller ett par komplexa orsaks-

samband. 

  

Exempel på komplext orsakssamband: 
  

 Om man avverkar mangroveskogarna kommer 

miljön att förstöras för många djur och småfisk 

(yngel), det kommer leda till minskade 

fiskefångster ute till havs eftersom färre yngel 

överlever. 

  

Dina resonemang utgår från olika perspektiv, 

t.ex. lokalt och globalt. 

enkla och till viss del underbyggda 

förslag 

  

Du tar upp något eller ett par 

relevanta argument för och/eller mot 

olika lösningar när du resonerar om 

intressekonflikter. 

  

Ditt resonemang innehåller enkla 

orsakssamband. 

  

Exempel på enkelt orsakssamband: 

  

Om man avverkar mangroveskogarna 

kommer miljön att förstöras för 

många djur och småfisk. 

  

Ditt resonemang utgår från ett eller 

två perspektiv. 


