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Tema 2 Reservjord funnen! 

Vad ska vi tänka på, nu när vi vet det vi vet och har fått chansen att 
skapa en ny värld? Vad tar vi med till den nya världen? Vad lämnar vi 
kvar? 

Syfte 

Att eleverna ska reflektera över uppfinningar och utveckling. 

Så här kan man göra 

Eleverna får "Snillenytts" förstasida med huvudrubriken "Reservjord 

funnen". (Se sidan 2) 

Förklara för säkerhets skull att detta är en tankelek. Enligt dagens forskning har vi 

ingen möjlighet att resa till en annan planet och bosätta oss där. Det är emellertid 

inte alls otroligt att det finns planeter som liknar jorden, men avståndet till dem är 

så ofattbart stort att mänskligheten inte kan ta sig dit.  

Låt eleverna fundera över vad som är bra med vår jord och vad vi ska ta med 

oss till Futurius  

Gör en riktig brainstorming på tavlan där alla förslag noteras. 

Diskutera sedan vad som är bra med varje förslag och vad som är dåligt. 

Försök att enas om tio viktiga saker att ta med. 

Reflektion 

- Hur skulle det bli om varelser från olika planeter skulle kunna åka till varandra?

- Vad vill vi inte ta med till den nya planeten och varför? Om det inte är bra, kan vi

då göra något för att det ska bli bättre?



     Årskurs 4 Tema 2 

2 

SNILLENYTT 
Reservjord funnen 

Nyligen gjorde ett forskarlag i Kalifornien en häpnadsväckande upptäckt. En tvillingplanet till Jorden 

rörde sig mellan Jorden och Venus i en bana kring solen. Den nya planeten, har fått namnet Futurius 

(framtidens planet). Att denna planet inte upptäckts tidigare förbryllar forskarvärlden. Planeten tycks 

i allt likna vår egen jord. Futurius kan bli en möjlighet för jordens unga befolkning att bygga upp en 

ny värld, säger forskarna.  

Upptäckten av den nya planeten skapar fantastiska 

möjligheter för mänskligheten, säger 

framtidsforskaren Inge N. Aning. Vilken åldring 

har inte drömt om att få vara ung igen - men med 

all den kunskap och erfarenhet som livet gett? Nu 

blir detta en möjlighet för stora delar av 

mänskligheten. 

Vi får börja om igen, men vi tar med oss all vår 

kunskap och den erfarenhet mänskligheten samlat 

på sig under årtusenden. Nu kan vi undvika alla 

misstag vi gjort tidigare. Vi kan ta vara på allt som 

gör oss lyckliga och välja bort allt som skadar oss 

och vår miljö.  

Koloniseringen av Futurius blir en utmaning för 

dem som är barn och unga idag. Det kommer att ta 

tid att utveckla de rymdfärjor som ska frakta 

människor och utrustning till den nya planeten, så 

dagens vuxna lever inte längre när koloniseringen 

av Futurius kan påbörjas. Vi hoppas att barn och 

unga ska utnyttja väntetiden till att fundera på vad 

de tycker är viktigt för att alla ska kunna leva ett 

gott liv och komma överens med varandra på den 

nya planeten.   
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Den nya planeten skapar problem för 

skolan 

Mor Vattnade Jorden, Medan Jag Satte Ut Nya 

Plantor. Den minnesramsan för att komma ihåg 

namnen och ordningen på planeterna i solsystemet 

känner de flesta igen från sin skoltid. (Merkurius, 

Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, 

Neptunus och Pluto.) De som inte tyckte att Pluto 

borde räknas upp bland de stora planeterna sa: Mor 

Vattnade Jorden, Medan Jag Satte Ut Nejlikorr. 

Med den nya planeten Futurius måste skolan 

förändra sin undervisning för att hålla jämna steg 

med utvecklingen. 

Vilka former av liv kommer vi att 

möta på Futurius? 

Det finns växt och djurliv på Futurius, men inget 

som tyder på storskaliga mänskliga aktiviteter.  


