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Jordövningar 
Bakgrund 
95 procent av all mat vi äter kommer från jorden mer eller mindre. Ett 
rätt hanterat jordbruk som bygger matjord istället för nutidens 
motsatta metoder skulle kunna minska klimatförändringarna avsevärt.  
Lösningarna beträffande klimatförändringarna ligger rakt under våra 
fötter. Jorden/myllan är vårt livsfundament, men nutidsmänniskan är 
jordblind. Vi bokstavligen går och står på ett underverk, ett 
underjordens universum som myllrar av levande liv. 
 
Hur kan vi hjälpa den unga generationen att se och agera? 
Hur kan hen få syn på ett undre universum, fascineras och inspireras? 
Hur kan hen ta steget vidare och få fröet att slå rot? 
 
Dessa övningar kan vara en väg att råda bot på jordblindheten. 
Den kunskapssyn som övningarna grundar sig på kan sammanfattas i 
de 4 F:n 
 

Fakta Fakta är något vi har eller inte har – en kvantitativ 
dimension. Kunskap som information. 

Färdighet En praktisk kunskapsform som gör att vi vet hur 
något skall göras. Har med handling att göra. 

Förståelse En teoretisk kunskapsform – en kvalitativ dimension. 
Man begriper och förstår innebörden. Fakta 
är förståelsens byggstenar. 

Förtrogenhet Kunskapens tysta dimension, en osynlig 
bakgrundskunskap nära förenad med sinnliga 
erfarenheter. Utvecklar omdömet. Man känner 
intuitivt när något stämmer. 

 
Syfte 
Sprida kunskap om jordens fundamentala betydelse och inspirera till ökat engagemang för jorden/myllan 
 
Målgrupp: pedagoger som undervisar ungdomar 12–19 år. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppgifter avsedda för yngre är markerade med 
Uppgifter avsedda för äldre är markerade med 
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1. Av jord är du kommen – inspirationsövningar 
 

 
 
Jorden, myllan, matjorden … Kärt barn har många namn. Den levande matjorden är vi alla totalt 
beroende av. 95% av all mat kommer ursprungligen från jorden. Tänk på potatis, morötter, vete, 
äppelträd vars rötter söker sig ner i jorden. 
 
a) Lunchtallrik 
Tänk dig en lunchtallrik bestående av köttbullar, potatis, sås, sallad med lök, salladsblad, ärter, 
morötter och lingonsylt.  
Varifrån kommer dessa saker ursprungligen (var i Sverige eller kanske utomlands)? 
Vilken koppling till matjord finns det? 
 
Kommentar: Köttet kommer från kor som betat gräs som växer ur jorden osv. I princip hela maträtten har sina 
rötter i jorden. 
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b) Vad är jord? 
Visa en vanlig gråsten. Hur är den kopplad till matjord? Jo, den 
maldes ner till småbitar av inlandsisen för 10 000 år sen. 
Visa vissna, bruna löv. De håller på att brytas ner av larver, 
maskar, hoppstjärtar, svampar m fl.  
Jord är en blandning av dessa två delar; sten och förmultnade 
växt- och djurdelar. Dessutom finns det även mycket luft, vatten 
och småkryp i jorden. 
 
Gör en blandning av sten och nedbrutna växtdelar. Stenen kan 
finfördelas av en hammare. Häll över lite vatten. Du har skapat 
matjord! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Hur mycket matjord finns det på jordklotet? 
I denna inspirationsövning får man en bild av hur försvinnande lite som är matjord på jordklotet.  
Du behöver ett äpple och en kniv för att genomföra demonstrationen.  

• Tag ett äpple. Detta är en minimodell av jordklotet.  
• Kan jag odla i matjord över hela jordklotet? Nej! Dela 

äpplet i fyra delar. Tre delar visar jordklotets vattendel 
och en del själva markdelen.  

• Tag markdelen. Kan jag odla på denna? Nej! Dela den i 
två bitar. En bit visar land, den andra delen ej 
odlingsbar mark som till exempel is, berg och öken.  

• Tag landdelen. Kan jag nu odla på denna? Nej! Dela 
den i fyra delar. 3 delar går inte att odla på därför att 
det ibland är för torrt eller för blött eller bebyggt av 
hus och vägar. I Skåne har man till exempel byggt 
samhällen på väldigt bördig och fin åkermark.  

• Kvar är blott en fjärdedel. Det är denna del som är 
möjlig att odla på: 1/32-del av jordklotet. Skär bort 
skalet som får illustrera att det är det yttersta 
jordskiktet, cirka 25 cm, som är själva matjorden.  

• Vad väcker denna övning för tankar?  

Övningen är hämtad ur WWFs Naturens tjänster 
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d)  Dikt av Evert Taube 
“Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill 
Jorden vi ärvde och lunden, den gröna” 
 
I strofen ur Evert Taubes dikt ovan beskrivs jorden vacker som en Änglamark och Himlajord.  
Hur ser en änglamark och en himlajord ut om du fantiserar och drömmer en stund? 
Hur skulle du vilja beskriva motsatsen; en jord som är förstörd? 
 
Kommentar: WHO menar att matjorden på jordklotet håller på att utarmas och försvinna. Vi använder för 
mycket konstgödning och växtgifter, vi använder tunga maskiner som packar jorden och jorderosionen är 
mycket stor. Man beräknar att om 60 år är all matjord borta, en resurs som har tagit miljoner år att bildas. 
 
e)  Djur i jorden 
Tag en näve jord. Det lär finnas lika många bakterier i jorden som det finns människor på jordklotet 
det vill säga nästan 8 miljarder. Den levande världen i jorden är till största osynlig. Man behöver 
mikroskop för att få syn på mikrovärlden. 
 
a) Gå ut och leta småkryp som lever i och på jorden. Rita av. 
b) Ta in lite jord. Finfördela. Använd lupp, stereolupp eller gärna mikroskop. Kan du se några 
minikryp? Rita av. 
 
c) Känner du till några småkryp som finns i jorden? 
Under en skosula, storlek 44 skulle kunna dölja sig: 

1 gråsugga 
2 mångfotingar 
3 sniglar och snäckor 
4 daggmaskar 
5 spindlar 
20 skalbaggslarver 
80 mygg- och fluglarver 
600 småringmaskar 
2500 hoppstjärtar 
5000 kvalster 
150 000 rundmaskar 
samt ett otal mikroskopiska organismer som bakterier och 
svampar 
 
Siffrorna är hämtade ur ”Ett steg i naturen” (Esselte Studium 1978) och bygger på undersökningar av U. Lohm och T. Persson, 
Uppsala universitet. 

 
• Sök i böcker och på internet och välj ett par jorddjur som du ritar av och skriver tre fakta 

om. 
• Skriv en haikudikt som handlar om ett jorddjur. 

 
 

U. Burkhardt, CC BY-SA 3.0 
<http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/>, via Wikimedia Commons 
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f) Hot mot matjorden 
En levande och fin matjord är livsviktigt för människan. Idag förstörs cirka 30 fotbollsplaner matjord i 
minuten.  
a) Vad tror du är orsaken bakom detta? 
b) Skriv en dikt om detta.  
 
Kommentar:  
Orsaker 

• Tunga traktorer och maskiner packar ihop jorden 
• Man bygger hus och vägar på fin matjord till exempel i Skåne 
• Man använder kemikalier och konstgödning  
• Man odlar bara en gröda t ex vete och raps på en jätteåker, inte bra för den biologiska mångfalden 

 
 
g) Se en kort film 
Se filmen ”Jorden vi ärvde – En glömd resurs?” är en mycket sevärd film av Tina-Marie Qwiberg, 10 
min. lång, om jorden som ger oss nästan allt vi äter. 
https://www.youtube.com/watch?v=GF5vq_SvhUM 
 
Tre frågor kopplade till filmen: 
1. Hur många fotbollsplaner i minuten försvinner från jordens yta?  
Svar: 30 
 
2. Skåne har Sveriges bästa matjordar. Hur är läget för dem?  
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Vad tycker du? Är det bra eller dåligt att man bygger villor på Sveriges finaste åkermark? Motivera 
ditt svar. 
 
Kommentar:  
10–15% av de bästa jordarna ligger under asfalt. De senaste fem åren har jordbruksmark i Skåne minskats med 
763 hektar främst pga bostadsbyggande. 
 
3. Om du med en mening ska berätta för en kompis vad filmen handlar om, 
vad säger du då?  
Svar: Bra matjord är grunden för våra liv, men den är hotad. 
 
Kommentar:  
Citat ur filmen: ”Odlingsbar jord är en unik resurs som är grunden för vår 
civilisation.” 
 
h) Slutet kretslopp 
Skapa ett miniekosystem, ett slutet kretslopp: 
Tag en glasburk, gärna modell större. 
Häll i jord, plantera några växter typ ampellilja, murgröna och fredskalla. 
Häll lite vatten, mindre än man tror. 
Placera gärna en plastfigur, en plastmänniska, inne i burken. 
Sätt på locket. Ställ burken i ett inte alltför ljust fönster. Undvik direkt 
solljus. 
Vad tror du kommer att hända inom en vecka, en månad, ett år. 
Hur kommer det att gå för människan i burken? 
 
Kommentar: Det du har skapat är ett jordklot i miniatyr. Där finns allt som behövs; 
gröna växter som producerar syre till de småkryp som finns i jorden, växter som tar 
upp koldioxid och vatten. Fotosyntesen arbetar med andra ord för fullt där inne. 
 

2. Hur ligger Sverige till? 
Jordförstöring pågår världen över. På nedanstående hemsida finns en karta hur läget är: 
https://atajorden.com/utmaningarna/ 
 

• Var i världen är situationen värst när det gäller jorddegradering? 
• Vilka orsaker kan ligga bakom att jordar förstörs? 

 

 
 
 
 

Det kan ta 1000 år att skapa 2,5 
centimeter matjord. 
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 3. Lyssna på jorden 

Med hjärtat mot jorden kan vi lyssna 

till språk vi inte förstår 

till budskap inte avsedda för oss 

–Anna Toresdotter 

Läs dikten ovan. Gå ut, lägg din hand på marken. Vad känner du?  
Ha ett öppet sinne, lyssna på jorden. Vad har denna jord, som du lagt din han på, att berätta?  
Hur var denna jord för 100 år sen, hur är den idag, hur ser framtiden ut för den? 
 

4. Utomhusövningar med daggmask som fokus 
I daggmasken möter vi det välbekanta men också det okända. Alla har vi sett och kanske rört vid en 
mask. Somliga har metat med mask på kroken, andra har grävt i jorden och mött slingrande, 
ormliknande djur. Poeten Harry Martinsson kallade daggmasken den undre bonden eftersom den lever 
i jord, bearbetar jord och är därmed viktig för ekosystemet. Daggmasken är tacksam att studera men 
gör det med stor varsamhet. Den andas genom huden och måste hållas fuktig. Dessutom avskyr den 
solens UV-strålar. 
 
a) Gör övning 3 ovan; Lägg handen på jorden. 
 
b) Förbered en ogenomskinlig påse och häll i jord i den. En deltagare stoppar ner handen i den och 
känner efter. Uppgiften är att beskriva jorden med fem adjektiv och låta övriga deltagare gissa. 
 
Gör om övningen men med ett annat innehåll. Stoppa ner jord men också en 10 cm lång plastslang. 
Den ska föreställa en mask. Låt deltagarna gissa som i förra uppgiften. 
Vad finns det för samband mellan jorden och daggmasken? 
Luktar jorden något? 
Är daggmaskar äckliga eller är de viktiga och värdefulla? 
 
b) Jordfunderingar 
Alla deltagare har en lupp och studerar en bit jord. 

• Vad är jord? 
• Använd luppen. Vad ser du? 
• Vilka färger kan du upptäcka? 
• Ser du något som lever? 
• Varifrån kommer jorden? 
• Ökar jorden eller minskar den? 
• Hur gammal är den? 

 
Kommentar: Jord är en blandning av mineraler och förmultnade växt- och djurdelar och är därför svåra att 
åldersbestämma. Mineralkornen kan vara två miljarder år gamla med det förmultnade materialet kan vara ett 
till två år. Jordfärgen kan skifta från nästan svart till ljust brunt och rött. Detta beror på vilka mineraler som 
finns i jorden, hur djupt ner i marken man tar jordprovet och var i landet man befinner sig.  
 
Ökar eller minskar mängden jord? Matjord minskar i snabb takt. En FN-rapport slår fast att om 60 år har 
jordens livskraftiga matjordar utarmats. 
 
Daggmasken är en levande jordmaskin i meningen att den tillverkar jord. Växtdelar tas in i munnen och ut 
kommer näringsrik jord. 
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c) Masksång 
Det finns flera sånger som handlar om maskar t.ex. ”Masken mask” och Daggmasken Pelle Jöns. 
 
d) Maskting 
Plocka naturföremål som hänger ihop med maskens liv och leverne. Använd t. ex. en 6-facks 
äggkartong. Exempel på ting: jord, löv, maskbajs, rötter, fukt, ringar (maskens segment), fågelfjädrar 
(fåglar kan äta mask). 
Visa upp föremålen för varandra. 
 
e) Leta maskar 
Leta efter mask i olika miljöer: lövhögar, matjord, under stenar och komockor, kompost osv. Stoppa 
olika arter i olika burkar med lite jord och löv. 
Beskriv maskarna: färg och längd. 
 
f) Lek: Daggmasken 
Hur ser en maskkropp ut? Jo, den är indelad i ett stort antal 
segment. I denna lek är varje deltagare ett segment. Den som går 
först får se med de andra böjer ner sina huvuden och blundar. 
Ställ upp i ett långt led. Koppla ihop varandra genom att fatta 
framförvarandes axlar. Blunda. Det första segmentet har 
ljuskänsliga celler och får titta. Gå sakta framåt i terrängen. 
 
 
g) Maskforskning 
Steg 1 – förberedelser 
Du är just nu en maskforskare som för första gången har hittat en långsmal, slingrande varelse. Som 
forskare gäller det att samla på sig så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt för att kunna 
beskriva djuret korrekt. 
 
Använd alla sinnen tillsammans med en lupp. Titta. Känn. Lukta. Lyssna. 
 
Arbeta två och två. En tar ett papper och skriver ”Iakttagelser” högst upp. Den andre tar ett annat 
papper och skriver ”Frågor” högst upp. 
 

 
Alla iakttagelser t. ex. grå, blank, spetsiga ändar … antecknas på 
iakttagelsepappret. Alla frågor som dyker upp t.ex. ”Varför har 
masken ränder?” antecknas på frågepappret. 
För att få svar på frågorna, använd faktaböcker, internet och kloka 
personer. 
 
Steg 2 – experiment 
a) Kan en daggmask se?  
Försök komma på en bra metod att undersöka detta.  
En metod kan vara att lägga masken i en skål där halva skålen är tom och den andra innehåller jord 
och löv att gömma sig i. 
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b) Kan en daggmask känna olika smaker? 
Gör i ordning ett papper enligt bilden. 
Använd en pensel och måla en ring med vatten och en med svag 
citronsaft. Glöm inte att då och då klappa masken med vatten. 
 
c) Kan du komma på ett eget experiment? OBS! Det måste vara 
snälla experiment. 
 
Steg 3 – besvara frågor 
Besvara de frågor som har dykt upp. Använd böcker, internet och 
kloka människor. 
 
Steg 4 – sortera 
Sortera anteckningarna, både iakttagelserna och frågorna med svar. Sätt bokstaven F vid alla 
anteckningar som handlar om Föda. Bokstaven U vid utseende. B – beteende. K – konstigt. 
 
Steg 5 – förädla dina kunskaper 
Nu har du samlat på dig en mängd uppgifter och fakta om daggmasken. Välj en av följande uppgifter: 
 

• Skriv en saga om en mask. Rubrik: Masken som försvann. 
• Du är forskare och ska presentera en unik maskupptäckt i en forskartidning som heter 

Lumbricus. Skriv ner alla fakta, mått, observationer etc. Rita en bild. Ge masken ett passande 
namn. Använd din fantasi. 

• Skriv maskens minnen. Rubrik: Mina memoarer. 
• Gör en tidningsintervju med frågor och svar. 
• Skriv maskens dagbok. 
• Skriv en haiku 

Exempel på en haiku: 
 
Maskens bak och fram 5 stavelser 
är svåra att skilja åt  7 stavelser 
spetsiga och grå  5 stavelser 

 

Koltrasten tycker om 
daggmaskar. Den har en väldigt 
bra hörsel och kan höra när 
masken rör sig nere i jorden. 
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Attribution: Hannah G Watson, Andrew T Ashchi, Glen S Marrs, Cecil J Saunders, CC BY 4.0 
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons 
 

5. Se filmen Sista skörden 
Se de två första minuterna av filmen Sista skörden: 
https://www.svtplay.se/video/13357996/sista-skorden?position=0&id=K16apJ3 
 
Några frågor kopplade till filmen: 

• Berätta om två bra saker som jorden gör. 
• Berätta om något som hotar matjordarna. 

 

6. Poesi som beskriver jorden 
Man kan beskriva jorden på olika sätt. En naturvetenskaplig forskare pratar om jordens biologiska 
mångfald. En historiker beskriver plogens historia. En bonde visar hur man bedriver ett regenerativt 
lantbruk. Ett annat sätt är att förmedla känslor och funderingar om jorden är att använda poesi. Här 
följer några exempel: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fröet sparkar i jorden 

Thomas Tranströmer 

De bruna löven  

är lika dyrbara som  

Dödahavsrullar 

Thomas Tranströmer 

Kalla den änglamarken eller 

himlajorden om du vill 

Jorden vi ärvde och lunden, den gröna 

Vildrosor och blåklockor och 

lindblommor och kamomill 

Låt dem få leva, de är ju så sköna 

Evert Taube 

Här ser man första delen av en daggmask. Man 
ser den U-formade munnen.  
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Här får du möjlighet att skriva lite poesi. Det kanske låter svårt, men det finns knep: 
 
a) Skriv en haikudikt som består av tre rader med 5,7,5 stavelser. Exempel: 
 
Blomman luktar gott  (5) 
efter det lätta regnet  (7) 
Jag gillar det skarpt   (5) 
 
b) Skriv en Jag är dikt. Fyll i nedanstående dikt: 
Tänk dig att du är en daggmask: 
Jag är en daggmask 
Jag tycker … 
Varför … 
Jag borde … 
Jag önskar … 
 
c) Skriv en miljödikt. Fyll i nedanstående dikt: 
Tänk dig att miljön är den bruna matjorden: 
Jag är i jorden 
Här finns … 
Det doftar … 
Jag hör ljudet av … 
Jag ser …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vem vördar 
daggmasken 
odlaren djupt under gräsen 

i jordens mull? 
 
Han håller jorden i förvandling. 

Han arbetar helt fylld av mull, 
stum av mull och blind. 

Harry Martinsson 

Fiskarna som varit här  i fyrahundratrettio miljoner år  och fåglarna som varit här  i trehundrafemtio miljoner år  suckar till varandra  Dom där som kom alldeles nyss  tvåbenen  
som går omkring  och spottar på Jorden - ska dom stanna? Ingrid Sjöstrand 
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d) Skriv länkdikter. 
Sista ordet i varje mening ger det första i nästa. Exempel: 
Jorden är full av små, små djur 
Djur kan vara vackra 
Vackra är underjordens minikryp 
Minikryp har många namn 
Namn jag fångar i min fantasi 
Fantasin blommar ut i mitt inres djup 
Djupt i jorden: hjältar, daggmasken den undre bonden, 
mördare, fabriksarbetare, entreprenörer, konstnärer, 
poliser, gruvarbetare … 
 

7. Dikt av Ingrid Sjöstrand 
Fiskarna som varit här  

i fyrahundratrettio miljoner år  

och fåglarna som varit här  

i trehundrafemtio miljoner år  

suckar till varandra  

Dom där som kom alldeles nyss  

tvåbenen  

som går omkring  

och spottar på Jorden – 

ska dom stanna?  

 
a) Tag ett rep som är 4,6 meter långt. 1 meter = 1000 miljoner år, 10 cm = 100 miljoner år, 1 cm = 10 
miljoner år, 1 mm = 1 miljoner år. 
 
Livet uppstod i havet för 3 700 miljoner år sedan och de första växterna på land 470 miljoner år sedan.  
Häng upp bilder av det första livet, första växterna, fiskar, fåglar och människor på rätt plats på repet. 
Första livet hängs då upp 3,7 meter från repets slut, osv. 
 
b) Vad får du för tankar när du ser denna tidslinje? 
c) I Ingrid Sjöstrand dikt ovan suckas det över att ”tvåbenen spottar på jorden”. Vad betyder det?  
Hur länge ska de/vi stanna tycker du? 

8. Livets långa väg 
Gör en presentation av livets resa under fyra miljarder år. 
Teckna, skriv en dikt, skriv en låt, gör ett collage, rita en tidslinje med bilder, skriv en saga för barn 
eller gör vad som helst som berättar om den långa vägen från det första livet på jorden fram till idag. 

9. Jordberättelse 
Tänk på en plats som du tycker om. Fokusera på jorden där. Hur ser den ut? Odlar man något? Hur 
doftar det? Hör du några ljud? Vilka färger dominerar? 
Har du några minnen från den platsen, den jorden? 
Skriv en kort berättelse. Den kan vara sann eller fantasifull. 

? 
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10. Mitt jordiska credo 

 
Credo är det latinska ordet för trosbekännelse; jag tror. 
I den kristna kyrkan läser man en trosbekännelse varje högmässa, man läser ett credo som börjar: 
”Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens skapare.” 
Det är en bön, en slags poesi. 
 
Tänk på en plats som du tycker om. Fokusera på jorden där. Hur ser den ut? Odlar man något? Hur 
doftar det? Hör du några ljud? Vilka färger dominerar? 
Har du några minnen och erfarenheter från den här platsen, den matjorden? 
Varför är matjorden viktig? 
Hur känns det att stoppa fingrarna i jorden. Har du odlat någonting någon gång? 
 
Försök nu att skriva ner dina tankar om en levande matjord. Kalla dikten ”Mitt jordiska credo” 
 
Exempel som kan inspirera: 
 
Mitt jordiska credo 
Jag vet ett ord 
som betyder allt 
Det stavas jord 
och finns i tusenfalt. 
 
Vår enda jord 
2/3 hav och resten land 
Mellan det yttre och det inre 
jag binder ett gyllene band. 
 
 

Jag tror på en jord 
en livskraftig, brun och rik mylla 
med en mångfald av arter att hylla. 
 
Jag tror på den odlande människan 
som bygger jord med varsam hand 
fångar kolet och hjälper klimatet allt hon kan 
 
Jag tror på en jord, 
full av liv, 
en stadig grund för våra liv. 
Germund Sellgren 

 
 
 
 



 15 

11. Måla jord 
Några övningar där konst och måleri står i centrum.  
Världens äldsta grottmålning finns i Indonesien och är 44 000 år gammal. Man använde röd ockra 
(röd- och brunaktig lera som upphettas till 200–300 grader och blandas med lite linolja som 
bindemedel) när man målade jakt på vilda djur. 
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/aldsta-konsten-manniskor-som-jagar-vilda-djur 
 

a. Måla med jord 
• Hämta lite jord ute. Blanda med lite vatten. Måla 
• Hämta jord, torka i ugn i 225 grader, finfördela kanske i en mortel, blanda i lite linolja och 

måla. 
 

b. Se filmen där Anna målar.  
https://www.annatoresdotter.se/konst/omsesidighet/omprojektet/varfor-ar-det-har-viktigt/ 
 
Skriv ner tre nyckelord som hon lyfter fram. 

 
c. Studera bilden noga. 

 

 
 

Vad ser du i målningen? Tankar? Känslor? Vad har du för erfarenheter av jord? 
Varför har Anna målat jorden och rötterna röda? 
 

d. Odla fram egna rötter 
https://www.youtube.com/watch?v=sOuwkVSsSwg 

 
 
 
 
 
 
 



 16 

12. Fröet sparkar 
Här ser du 9 bilder på frön som har grott. De är placerade i olika miljöer.  
Bildark att skriva ut, se sida 19. 
Klipp ut bilderna och välj en bild som du gillar. 
 
a) Varför valde du just den bilden? 
b) Vad ser du på bilden? 
c) Skriv tre ord som du tycker passar in på bilden. 
d) Vilken känsla väcker bilden hos dig?  
Glädje, ledsamhet, nyfikenhet, trötthet, vemod, entusiasm osv. 
e) Skriv en haikudikt som består av tre rader med 5,7,5 stavelser. Exempel: 
 
Blomman luktar gott  (5) 
efter det lätta regnet  (7) 
Jag gillar det skarpt   (5) 
 
 

13. Tolka bilden 
På sidorna 20–21 hittar du två målningar av Anna Toresdotter att studera lite närmare.  
Använd följande frågor: 

• Vad ser du? 
• Vad känner du? 
• Vad vill du ändra? (om du var konstnären som gjort målningen vad skulle du vilja 

förändra i målningen) 
• Vilket namn skulle du vilja ge målningen? 
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14. Daggmasken 
 

 
 
Poeten Harry Martinsson kallar daggmasken ”den undre bonden”. Den gräver gångar, finfördelar 
växter som blir till jord, skapar näring i jorden … 200 miljarder kronor skulle det kosta att luckra 
jorden för hand om inte daggmasken skötte om det (källa WWF). 
 
a) Sök på Wikipedia om daggmaskar och svara på: 

1. Vad äter daggmaskar? 
2. Hur fortplantar sig daggmaskar? 
3. Hur kan de röra på sig? 
4. Vilken nytta gör de? 

 
b) Samla på tre intressanta fakta och skriv dem som ”Visste du att …” 
 
 

15. Vad vill du skydda? 
Bilden visar en etternässla på våren som just har börjat växa. Man ser lite grönt och många rötter. 
Växten är jobbig för trädgårdsodlaren då man bränner sig lätt på den och får besvärligt kliande. 
Nässlor har detta skydd mot ”fiender” för att växten innehåller viktiga ämnen. 
 

a) Ta reda på några värdefulla saker som nässlan 
erbjuder. 

b) Rötterna är viktiga för växten. På vilket sätt?  
c) Vi människor skyddar oss på andra sätt. Hur 

kan vi skydda oss?  
Vad är värdefullt för dig och som du vill 
skydda? 

 
Kommentarer: Nässlor innehåller mycket järn, vitamin A och 
C. Människor har använt nässlor till gödselvatten, schampo 
och kläder. Rötterna ger växten näring, vatten och stadga. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 

16. Två kupade händer – reflektion 
 

 
En skatt vi fann, av Anna Toresdotter 
 
 
Denna avslutande övning sammanfattar och kopplar nyvunna kunskaper med känslor. 
 
Två tomma, kupade händer väntar på att fyllas med något värdefullt. Kan det vara jord, mjöl, vatten...? 
Denna övning vänder sig till drömmarnas och fantasins områden.  
Vad skulle du vilja lägga i dina händer som är viktigt och värdefullt för att skapa ett bra liv för dig och 
dina närstående idag, men också i en kommande framtid? Det kan vara saker, drömmar, känslor ...  
 
Stå i en ring. Forma händerna i en kupad form. Gå laget runt och låt alla säga:  
”Jag lägger xxx i mina händer ...”  
 
Alternativ: Måla en liten bild som illustrerar det du vill lägga i dina kupade händer.  
(Övningen kommer från WWFs material Kreativitet på hållbar väg) 
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