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Idag är världens befolkning 6,7 miljarder. Det kan 
jämföras med början av 1900-talet då folkmängden var 
1½ miljard. Filmen berättar om befolkningsutvecklingen 
historiskt och hur det ser ut idag då vissa länder har stor 
befolkningstillväxt och andra minskar i antal. Forskarna 
spår att vi kommer att vara 9 miljarder år 2050. Denna 
utveckling ställer stora krav på planering och hushållning 
av resurser. Västvärlden och Japan står inför stora problem 
med en alltmer ålderstigen befolkning.

InLednIng
Världens befolkning utvecklas ständigt. Urbaniseringen breder ut 
sig i takt med att antalet människor ökar, den globala handeln för 
oss närmare varandra och den ekonomiska utvecklingen påverkar 
i stort och smått.

Det senaste seklet har enormt mycket hänt sedan den industriella 
och tekniska revolutionen. Även den medicinska utvecklingen har 
lett till att befolkningsmängden ökat flerfaldigt. Levnadsstandard 
och barnafödande går tätt ihop. I länder med hög levnadsstandard 
minskar baranfödandet, i många fall har tillväxtökningen stannat 
helt, eller till och med minskat på senare tid. I andra länder 
arbetar man aktivt för att minska befolkningsökningen; till exempel 
Kina har sedan 1980-talet satt en gräns på ett barn per familj. 
Detta till trots spår befolkningsexperter att vi kommer att vara 
cirka 10 miljarder människor år 2050.

Men hur påverkar befolkningsökningen oss i längden? Vad händer 
när städer blir överbelastade, vi inte anpassar oss efter stigande 
havsnivåer och struntar i vår miljöpåverkan? Det är idag välkänt 
att vi överkonsumerar vår jords tillgångar och att det snart har gått 
så långt att det inte finns någon återvändo. Vi måste helt enkelt 
ändra våra levnadsmönster och anpassa oss efter jorden vi lever 
på. Med dagens forskning och teknik har vi alla förutsättningar att 
lyckas, nu är det bara att omsätta teorin till praktiken.

nyckeLOrd
Människor, kontinenter, befolkningscentrum, urbanisering, klimat, 
vatten, sjöfart, ekonomi, global handel, utveckling, medellivslängd, 
sjukdomar, demografi, dödlighet, nativitet, tillväxt.
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AktIVIteter Före VIsnIng
Vad är demografi? Ta reda på och skriv ner 1. 
förklaringen. 

Vatten har i alla tider varit ett livsnödvändigt 2. 
element för människans överlevnad, hälften 
av världens befolkning lever inom 200 km från 
havet. För ett resonemang kring varför det är så 
och hur världen skulle fungera utan sina stora 
vattenområden?

FrågOr eFter VIsnIng
Vad innebär begreppet 1. demografisk transiton?

Hur många stora befolkningscentrum har jorden, 2. 
vilka är dessa?

Många zoner på jorden är obeboeliga, nämn 3. 
några orsaker som bidrar till detta? Nämn även 
exempel på land där befolkningen på grund av 
någon av dessa anledningar är koncentrerad till 
en liten del av landets yta?

När översteg jordens befolkning en miljard 4. 
invånare?

I vilka länder har 5. 
befolkningstillväxten 
avstannat helt eller till och 
med minskat under senare 
tid?

AktIVIteter eFter VIsnIng
Välj ut och skriv om någon av de stora 1. 
pandemier eller epidemier som har haft 
utslagskraft bland människan.

På 200 år har medellivslängden ökat från 27 år 2. 
till 67 år. Vilka orsaker har bidragit till det tror 
du? Hur tror du att utvecklingen ser ut framåt? 
Diskutera i klassen.

I vissa länder går nu befolkningstillväxten ner, i 3. 
till exempel ryssland minskar befolkningen med 
500 000 personer varje år. Vilken betydelse har 
det för landets ekonomi och utveckling? Kan det 
vara olika från fall till fall? Skriv ca ett halvt till ett 
A4.

InternetkäLLOr
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
www.wikipedia.se - Nätencyklopedi
http://www.gapminder.org/ - Statistik och fakta
www.scb.se - Statistiska centralbyrån
http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden - De 
nordiska ländernas officiella samarbete
http://www.globalis.se/ - Statistik, atlas, sattelitbilder 
med mera från FN-förbundet
http://skiften.se/ - En blogg om morgondagens 
debatt, samhälle och människa
www.filmo.se


