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Så här kan du göra

• Inled med att titta på bilden på sidan 6 i grund-
boken tillsammans (finns på lärarwebben). Låt 
eleverna diskutera frågorna nedan, förslagsvis 
enligt samtalsmodellen EPA. Då får eleverna först 
tänka Enskilt och eventuellt anteckna. Sedan sam-
talar de i Par för att slutligen diskutera frågorna 
Alla tillsammans i klassen. Läs om samtalsmodel-
len på sidan 19 i den här handledningen.
– Hur skulle du beskriva platsen där fotot är 
taget? 

En granskog/barrskog.

– Vilka arter av växter ser du i bilden?  
Vilka arter kan du tänka dig finna här? 

Exempel: gran, mossa, lav, blåbärsris, lingonris, 
gräs, ormbunkar.

– Vilka arter av djur kan du tänka dig få syn på 
här? 

Exempel: myror, gråsuggor, myggor, fåglar, rådjur, 
räv, vildsvin, älg, ekorre, skogsmus, hare, blåmes, 
domherre.

– Finns det någon annan organism som kan 
växa här?

Svamp, till exempel kantarell och Karl-Johan.

• Läs kapitlets första uppslag i grundboken till-
sammans. Här presenteras vad kapitlet kommer 
att handla om. Samla begrepp som kommer upp 
under läsningen. 

• Titta på samtalsbilden på sidan 7 i grundboken 
och läs pratbubblorna högt tillsammans. Låt 
eleverna samarbeta i par eller minder grupper 
och skriva ner sina tankar om det som barnen 
samtalar om i bilden. Ta sedan diskussionen i 
helklass och låt grupperna kort redovisa hur de 
har resonerat.
Tänkbart resonemang: Om alla insekter 
försvinner så skulle inte pollinering kunna ske 
och då skulle inga nya träd eller växter kunna 
bildas. Om enbart fjärilar försvinner skulle 
kanske inte en hel skog försvinna, men det skulle 
bli obalans i ekosystemet. De djurarter som lever 
av fjärilar får brist på mat och dör kanske, vilket i 
sin tur påverkar andra arter. 

Begrepp

ekosystem beroende av 

påverka klimat

Introduktionsuppslag s. 6 –7

Min kompis säger att om en mus äter gräs och ett vildsvin äter musen kallas det för en näringskedja. Men när vildsvinet dör är det väl ingen näringskedja län Finns

Två tjejer och en kille tittar på gren. Fjäril.
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Ekosystem

Det finns liv nästan överallt på jorden, ända från de 
djupaste haven till de högsta bergstopparna. Naturen kan 
se mycket olika ut, både över världen och inom Sverige. 

Klimatet har stor betydelse för hur naturen ser ut. 
Hur varmt det är och hur mycket vatten det finns 
avgör vilka växter som kan överleva. Utan växter 
att äta klarar sig inte djuren. 

Det här kapitlet handlar om att växter och djur 
är beroende av och påverkar varandra i ekosystem.

I det här kapitlet får du läsa om 
• ekosystem

• näringskedjor och näringsvävar

• kretslopp i naturen

• ekosystemtjänster

• hur människan kan påverka ekosystem.
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Då skulle kanske 
skogen också 
försvinna?

Vad skulle hända 
om alla fjärilar 
försvann?

Hur kan skogen 
försvinna för a�  
fjärilar försvinner?

BIOLOGI

Vi inleder NO-arbetet i årskurs 5 med att gå ut i naturen 
och titta på närmiljön innan hösten kommer. Utomhus får 
eleverna möjlighet att hitta olika näringskedjor och närings-
vävar. De får också fortsätta att lära sig nya arter av växter, 
svampar och djur. Förhoppningen är att eleverna, med hjälp 
av sina kunskaper om och upptäckter i naturen, ska vilja 
nyttja naturens härliga resurser på rätt sätt. 

Ta reda på elevernas förkunskaper
Innan ni påbörjar arbetet med kapitlet behöver du ta reda 
på elevernas förkunskaper, så att du kan anpassa din under-
visning efter deras behov. För att göra det kan du använda 
kopieringsunderlag K1 (sidan 34). Eleverna får här testa 
sina förkunskaper kring enkla näringskedjor som beskriver 
samband mellan organismer i ett ekosystem.

För din undervisning behöver du
• lärmål till kapitlet (se sidan 14 och lärarwebben)

• bilder från lärarwebben

• kopieringsunderlag K1–K7

• luppar, insektsburkar och små spadar

• artbestämningsnycklar

• rep

• vanliga varor i sina förpackningar, t.ex. 
pumptvål, flingor, kaffe och te.

I det här kapitlet får ni läsa om 
• ekosystem

• näringskedjor och näringsvävar

• kretslopp i naturen

• ekosystemtjänster

• hur människan kan påverka ekosystem.

Ekosystem

Syfte i ämnet biologi

Undervisningen i ämnet biologi ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla:

• kunskaper om biologins begrepp och 
förklaringsmodeller för att beskriva och 
förklara samband i naturen och männis
kokroppen

• förmåga att använda biologi för att gran
ska information, kommunicera och ta 
ställning i frågor som rör miljö och hälsa

• förmåga att genomföra systematiska 
undersökningar i biologi.

Centralt innehåll, biologi

Natur och miljö

• Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. 
Djurs, växters och svampars samspel 
med varandra och hur några miljöfak
torer påverkar dem. Fotosyntes och cel
landning.

• Hur djur, växter och svampar kan identi
fieras och grupperas på ett systematiskt 
sätt, samt namn på några vanligt före
kommande arter.

• Människans beroende av och påverkan 
på naturen med koppling till naturbruk, 
hållbar utveckling och ekosystemtjäns
ter. Naturen som resurs och vårt ansvar 
när vi nyttjar den.

Systematiska undersökningar och 
granskning av information

• Fältstudier och experiment med såväl 
analoga som digitala verktyg. Planering, 
utförande, värdering av resultat samt 
dokumentation med ord, bilder och ta
beller. 

• Några upptäckter inom biologiområdet 
och deras betydelse för människans lev
nadsvillkor och syn på naturen. 

• Kritisk granskning och användning av 
information som rör biologi.

Lgr22

BIOLOGI
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Ekosystem s. 8 – 9

– Om vi ritar en pil efter ugglan, vilket djur 
skulle vi kunna se där?

Det skulle kunna vara ett större rovdjur som äter 
ugglan. Eller nedbrytare som tar hand om ugglans 
näring när den har dött, till exempel svampar och 
andra smådjur.

– Vilka arter tror du att det är på bilden? 

Gräs (ängsgröe), åkersork och pärluggla.

Skriv tillsammans artnamnen i bilden.

• Läs texten i grundboken högt tillsammans och 
uppmärksamma de begrepp som kan behöva för-
klaras (se förslag på arbetssätt på sidorna 16–17). 
I nästa punkt finns förslag på hur ni kan arbeta 
med begreppet klimat.

• Diskutera vad klimat innebär. Förutom de miljö-
faktorer som värme (temperatur) och tillgång till 
vatten (nederbörd), som nämns i boken, kan du till 
exempel nämna luftfuktighet, lufttryck, vind och 
andra icke levande faktorer som påverkar klimatet.
– Hur kan vi beskriva klimatet i den del av 
Sverige där vi bor?

Sök tillsammans fakta, till exempel på smhi.se, 
och jämför hur klimatet i olika delar av Sverige 
beskrivs. 

Så här kan du göra
Det här avsnittet består av två uppslag i grundboken 
och är uppdelat i två delar i lärarhandledningen.

• Inled med att visa bilden på näringskedjan från 
sidan 9 i grundboken, som finns på lärarwebben. 
I den bilden finns inga begrepp eller namn ut-
skrivna. Dela eventuellt ut var sin kopia till elev-
erna om du vill att de är aktiva och skriver själva. 
Repetera vad en näringskedja är genom att ställa 
frågor. Förklara samtidigt bilden.

– Vad ser du i bilden? Vad kallas det?

 En näringskedja.

– Varför ritar man pilar mellan de olika bilderna? 

Pilen visar hur energin/näringen vandrar genom 
växter och djur. Den går vidare från växt till mus 
och sedan från mus till uggla. 

– Vad börjar alltid en näringskedja med? 

En växt.

– Varför måste den börja med en växt? 

Observera att solen finns med som hjälp för att 
illustrera fotosyntesen.
Växter och alger kan tillverka näringsämnen 
(druvsocker) med hjälp av energi från solen. Det 
är växten som producerar den näring som finns i 
näringskedjan.

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 3 i 
arbetsboken. Uppgifterna utgår från sidorna 
8–9 i avsnittet Ekosystem, de samtal ni har haft 
och de övningar ni har gjort tillsammans. Spara 
sidan 4 tills ni har läst nästa uppslag.

1  Eleven parar ihop begrepp med förklaring.

2–4  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om ekosystem och näringskedjor.

5  Fördjupande uppgift. Eleven funderar över 
hur ett akvarium kan vara ett eget ekosystem. 
Tipsa gärna om att reflektera över miljöfaktorer 
och vilka producenter och konsumenter som 
finns.

Ämnesrelaterade begrepp
ekosystem – allt levande, och deras livsmiljö, som 
finns inom ett område

stubbe – den del av trädet som efter fällning är kvar 
ovanför marken

bäck – ett mindre vattendrag

klimat – de genomsnittliga väderleksförhållandena 
inom ett område i atmosfären

näringsämnen/näring– energi och byggstenar som 
organismer behöver för att leva, växa och fortplanta 
sig

energi – kommer från solen, allt som lever behöver 
det för att leva och växa

druvsocker – kolhydrat (energi) som växterna till
verkar i fotosyntesen

producent – en organism som kan få energi från 
solen, är först i näringskedjan

växtätare – djur som bara äter växter

rovdjur – djur som bara äter andra djur

konsument – en organism som får energi genom att 
äta andra organismer

alger – organismer som utför fotosyntes, lever oftast 
i vatten

växtplankton – alger och vissa bakterier som tillver
kar näring genom fotosyntesen och lever i vatten

Ämnesneutrala begrepp
varelser gigantiskt

PULS-kollen

Förklara varför en 
näringskedja alltid börjar 

med en växt.
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Ekosystem
Ett ekosystem består av ett område i naturen och allt 
som finns där. Alla levande varelser ingår i ekosystemet. 
Det gör även marken, luften, vattnet och allt annat som 
växterna och djuren använder för att kunna leva.  

Ett ekosystem kan vara litet, till exempel en stubbe 
i skogen eller en rinnande bäck. Det kan också vara 
väldigt stort. Man kan säga att hela jorden är ett 
gigantiskt ekosystem. 

Det är vi människor som drar gränser mellan olika 
ekosystem för att det ska bli lättare att beskriva dem.

Så fungerar ett ekosystem
Ekosystem kan se mycket olika ut och innehålla helt 
skilda växter och djur. I varje ekosystem samspelar 
växter, djur, svampar och bakterier med det klimat 
som skapas av marken, luften och mängden vatten 
som finns i området. 

Både en stor skog och en liten sjö är ekosystem.

Näringskedjor
I ett ekosystem samspelar växterna och djuren 
i olika näringskedjor. En näringskedja visar hur 
näringsämnen vandrar genom växter och djur.

Energin som allt levande behöver kommer 
från solen. Energin vandrar sedan vidare från 
växter till djur i en näringskedja. Först i kedjan 
finns alltid en växt som tillverkar druvsocker 
med hjälp av energin i solljuset och koldioxid från 
luften. Växterna kallas producenter eftersom de 
producerar, alltså tillverkar, näring i ekosystemet. 

Växterna äts av djur som kallas växtätare. De 
kan i sin tur bli mat till rovdjur. Både växtätare och 
rovdjur kallas konsumenter. De konsumerar, alltså 
använder, näringen som växterna har producerat. 

Utan solen och de gröna växterna skulle inte 
ekosystemen fungera. 

växt
producent

växtätare
konsument

Näringskedja

växt

Bilden visar hur energin från solen går vidare i en näringskedja. 
Växten fångar solenergin som först förs vidare till växtätaren och 
sedan till rovdjuret. 

rovdjur
konsument

Många arter har anpassat sig till det 
ekosystem de lever i. Den här insekten 
har samma färg och form som ett blad.

Alger och växtplankton är viktiga 
producenter av näring i sjöar och hav.

• Tag fram bilden på näringskedjan igen. Repetera 
begreppen som nämns i grundboken: växt, pro-
ducent, växtätare, konsument och rovdjur. Skriv 
begreppen på rätt plats under bilderna.

          Fältstudie: Undersök ett 
 ekosystem

Undersök ett litet ekosystem i närmiljön kring 
skolan. Det kan till exempel vara en stubbe, 
ängsyta eller skogsdunge. Du som lärare utser ett 
lämpligt ekosystem som hela klassen kan studera. 
Innan ni går ut diskuterar ni tillsammans vilka 
klimatförhållanden som ni kan observera. Det 
kan vara faktorer som tillgång till sol, vatten, 
näringsrik jord, vind med mera.

Dela ut kopieringsunderlag K2 (sidan 35) till 
eleverna och undersök ekosystemet i grupper om 
2–4 elever.
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ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 4 i 
arbetsboken. Uppgifterna utgår från sidorna 
10–11 i avsnittet Ekosystem, de samtal ni har 
haft och de övningar ni har gjort tillsammans.

6  Eleven parar ihop begrepp med förklaring. 

7–9  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om kretslopp och hur näringskedjor 
och näringsvävar hänger ihop.

10  Fördjupande uppgift. Eleven förklarar vad 
som händer med löven i skogen.

Ämnesrelaterade begrepp
asätare – djur som äter andra djur som det inte har 
jagat och dödat själva

näringskedja – visar energins väg från producent till 
konsument

näringsväv – flera näringskedjor som hänger ihop 
och påverkar varandra

nedbrytare – djur som lever av och bryter ner döda 
organismer så att näringen blir tillgänglig för växter

bakterier – mycket små organismer som består av 
en enda cell utan kärna

mineraler – näringsämnen som djur och växter 
behöver

Ämnesneutrala begrepp
miljö  gnager

inälvor kretslopp

PULS-kollen

Beskriv vad en 
näringsväv är.

Så här kan du göra

• Inled med att visa näringskedjan från sidan 9 
igen, som finns på lärarwebben.
– Finns det andra djur som äter gräs?  
Vilka djur till exempel?

Det finns många andra djur som äter gräs, till 
exempel harar, rådjur, växtätande insekter och 
småkryp, fjärilslarver och vissa växtätande fåglar.

Rita en pil från gräset och skriv exempelvis hare.

– Kan pärlugglan äta haren?

Rita en pil från haren till pärlugglan.

– Finns det andra djur som äter åkersork?  
Vilka djur till exempel?

Till exempel huggormar, ugglor, falkar, hökar, 
vråkar, hermeliner, vesslor, rävar och lodjur. 

Rita en pil från åkersorken och skriv exempelvis 
huggorm.

huggorm

hare

– Hur många olika näringskedjor har vi nu? 

Tre näringskedjor.

– Vilka näringskedjor är det?

Gräs →  åkersork →  huggorm
Gräs →  åkersork →  pärluggla
Gräs →  hare →  pärluggla

– Flera näringskedjor som samspelar 
tillsammans bildar en näringsväv. 

• Dela ut K3 (sidan 36) som innehåller bilder från 
ett kretslopp i naturen. Repetera tillsammans vad 
begreppet kretslopp betyder. Eleverna ska lista ut 
hur bilderna hör ihop med varandra och bilda ett 
kretslopp. De ska klippa ut bilderna från pappret 
och limma fast dem på ett vitt papper. Mellan 
bilderna ska de rita pilar som visar hur näringen i 
kretsloppet rör sig. De ska även para ihop bilder-
na med rätt begrepp. 

• Läs texten i grundboken högt tillsammans och 
uppmärksamma de begrepp som kan behöva för-
klaras. I nästa punkt finns förslag på hur ni kan 
arbeta med begreppet näringsväv.

Ekosystem s. 10  –11
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Näringskedjor bildar vävar
Nästan alla växter och djur kan finnas med i mer 
än en näringskedja. Åkersorken på bilden kan 
till exempel ätas av en orm eller räv, men också 
av en uggla. Därför kan man säga att just den 
sorken finns i minst tre olika näringskedjor. 
Räven är asätare och kan även äta en död orm, 
så räven på bilden finns i två näringskedjor. 
På så vis samspelar näringskedjor med varandra 
och bildar tillsammans en näringsväv. 

Miljön där djuren och växterna lever avgör 
vilka som ingår i näringsväven. Om vi tittar på 
en näringsväv i en fjällmiljö kan det finnas en 
fjällämmel i stället för åkersorken i näringsväven.

I ett hav kan till exempel blåmusslor binda 
ihop olika näringskedjor till en näringsväv.

Nedbrytare 
Ett djur som dör och blir liggande i skogen kan ingå 
i minst en näringskedja. Korpar och kråkor är asätare. 
De kan äta av köttet på döda djur. Möss gnager på 
benen och fluglarver lever av inälvorna. 

Döda växter och djur börjar så småningom ruttna. 
Att något ruttnar betyder att det äts upp av nedbrytare, 
till exempel bakterier, svampar, insekter och maskar. 
Med hjälp av nedbrytarna förvandlas de döda växterna 
och djuren till jord. Därför är det översta jordlagret 
i en skog eller på en äng fullt av små nedbrytare. 

Kretslopp i naturen
Vä xterna suger upp mineraler ur jorden. Dem får djuren 
sedan i sig nä r de äter vä xterna. Mineralerna kommer 
tillbaka till jorden genom nedbrytarna. Därför kan 
mineralerna användas på nytt av andra växter och på så 
sätt gå runt i ett kretslopp. Tack vare nedbrytarna kan det 
alltså finnas kretslopp i ett ekosystem. 

nedbrytare

växt

asätare

växtätare

Kretslopp i ett ekosystem

Fjällämmeln är en växtätare som trivs i fjälltrakter.

åkersork

huggorm

gräs pärluggla

rödräv

 Näringsväv

Flera näringskedjor som samspelar bildar en näringsväv.

Nedbrytarna gör att mineraler kan gå runt i ett kretslopp.

Gråsuggan är en viktig nedbrytare.

jord med mineraler

rovdjur

• Låt eleverna skapa en näringsväv i ett specifikt 
ekosystem, kanske något som finns i er närmiljö. 
De ska själva illustrera näringsväven på ett stort 
papper. Låt dem först komma på olika närings-
kedjor som är möjliga i det specifika ekosystem 
som de har valt. Eleverna får söka efter vilka djur 
som lever i just det ekosystemet och vem som äter 
vem där. Låt dem sedan väva ihop kedjorna så att 
de tillsammans bildar en väv. Här är det roligt om 
eleverna ritar djuren i det ekosystem som de stu-
derar. Det kan även fungera bra att kopiera bilder 
som de klipper ut och klistrar fast på pappret.

         Fältstudie: Leta  efter  nedbrytare
Dela ut K4 (sidan 37) till eleverna och låt 
dem arbeta i grupper om 2–4 elever. De ska 
nu gå ut i naturen och leta efter nedbrytare. 
Bestäm en lämplig plats där eleverna genomför 
undersökningen, gärna där det finns stenar 
eller löv som går att lyfta på. Troligtvis kommer 
eleverna att hitta svampar, gråsuggor, daggmaskar 
och olika sorters insekter. Till sin hjälp kan de 
behöva ha med sig en liten spade, en insektsburk 
och en lupp. Hjälp eventuellt eleverna med att 
artbestämma de djur och svampar som de hittar 
med hjälp av olika artbestämningsnycklar. 
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Ämnesrelaterade begrepp
bytesdjur – ett djur som blir jagat och uppätet av 
andra djur

undernärd – när någon/något har fått för lite näring 
under en längre tid 

invasiv art – art som har spridit sig till ett nytt om
råde där den inte har funnits tidigare och nu riskerar 
att slå ut andra arter

fridlyst – när en art är skyddad på grund av att den 
är hotad

PULS-kollen

Ge två exempel på 
faktorer som kan störa 

balansen i ett ekosystem.

Balans i ekosystemen s. 12 –13

Så här kan du göra

• Inled med att berätta att rubriken till det här upp-
slaget är ”Balans i ekosystemen”. Skriv upp de tre 
frågorna nedan på tavlan så att de syns tydligt. 
Låt eleverna fundera över frågorna enskilt en 
stund innan ni diskuterar i helklass.

 f Vad tror du att balans i ekosystemen innebär? 

 f Vad kan det vara balans av? 

 f Vad skulle kunna störa balansen? 

Led in eleverna på att det är tillgången till mat i 
ekosystem som är viktigt för balansen. Det ska 
varken vara för mycket eller för lite. Förhållandet 
mellan växter, växtätare och rovdjur måste vara i 
balans. 

Exempel på vad som kan störa balansen  
i ett ekosystem: 

 f skogsbränder

 f förändringar i klimatet

 f nya arter som kommer in i ekosystemet

 f utsläpp av miljöfarliga ämnen 

 f bebyggelse

• Läs texten i grundboken högt tillsammans och 
uppmärksamma de begrepp som kan behöva för-
klaras. Fråga eleverna om de känner till fler inva-
siva arter än mårdhunden. Exempel på invasiva 
arter i Sverige är spansk skogssnigel, så kallad 
”mördarsnigel”, signalkräfta, kinesisk ullhands-
krabba, jätteloka och parkslide.
– Invasiva arter saknar naturliga fiender i det 
ekosystem som de kommer in i. Vad tror du att 
det innebär? Hur påverkar det ekosystemet?

Om inga djur, sjukdomar eller annat gör att den 
invasiva arten hålls undan så växer antalet av den 
nya arten snabbt. Den kan slå ut andra befintliga 
arter i ekosystemet genom att ta all föda/näring 
och utrymme.

Källkritik: Invasiva och 
 fridlysta arter

Undersök vilka faktasidor som dyker upp 
när ni skriver ”invasiva arter i Sverige” i 
sökfältet. Diskutera källorna och hur man 
vet om de är pålitliga. Välj ut några betrodda 
källor som till exempel Naturvårdsverket, 
Naturskyddsföreningen och Naturhistoriska 
riksmuseet. Diskutera varför just de är pålitliga. 

Låt eleverna i par läsa fakta från de webbsidor 
som ni har valt ut. Paren kan även få i uppgift att 
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Balans i ekosystemen
Växtätare äter växter och rovdjur äter växtätare. 
Ändå händer det nästan aldrig i naturen att alla 
växter blir uppätna eller att rovdjuren blir så många 
att de äter upp alla bytesdjur. Ekosystemen är ofta  
i balans. Vad beror det på?

Gräs och hare
Tänk dig ett enkelt ekosystem där det bara finns två 
arter: gräs och hare. Hararna äter gräs. Det finns gott 
om gräs och hararna är friska och starka och får flera 
ungar varje år. De blir fler och fler och äter mer gräs. 

Efter några år är hararna så många att det börjar 
bli ont om mat. Då kan honorna inte äta sig mätta 
utan blir undernärda. Det gör att de inte får lika 
många ungar som tidigare. De ungar som föds är 
dessutom små och svaga, vilket gör att de dör under 
vintern. En del harar ger sig nu av till ställen där det 
finns mer mat. Eftersom färre harar är kvar, börjar 
gräset att växa upp igen. 

Mängden mat bestämmer hur många växtätare 
det kan finnas. Långt innan maten tar slut börjar 
antalet växtätare att minska.

Rovdjurens roll
Tänk dig att det också finns rävar i vårt enkla 
ekosystem. Räven är ett rovdjur som äter harar. 
När hararna blir fler finns det mer mat för rävarna. 
Nu får rävarna många ungar som får mycket att äta. 
Det blir fler och fler rävar i ekosystemet, och allt  
fler och fler harar blir rävmat. Till slut äter rävarna 
så mycket att det blir färre harar i ekosystemet.  
Då minskar maten för rävarna och därför blir de 
också färre. 

Nya arter kan störa balansen
Det finns mycket som kan störa balansen i ett eko-
system. Det kan till exempel vara en skogsbrand, 
utsläpp av olja i havet eller förändringar i klimatet. 
Det kan också vara nya arter som kommer in i ett 
ekosystem och rubbar balansen. Sådana arter kallas 
invasiva. Både växter och djur kan vara invasiva arter 
och förstöra ekosystem.

Mårdhunden är ett exempel på en invasiv art som 
har kommit till Sverige. De första mårdhundarna 
vandrade in till Sverige från norra Finland under 
mitten av 1900-talet. Mårdhunden äter bland annat 
groddjur och markhäckande fåglar, vilket kan störa 
balansen i olika ekosystem.  
 
Fridlysta arter
Arter som håller på att försvinna kan skyddas genom att de 
blir fridlysta. Fridlysta växter får man inte plocka, skada eller 
gräva upp. I Sverige är till exempel alla orkidéer fridlysta. 
Arter som blåsippa och gullviva är fridlysta, men i vissa län 
får man plocka enstaka blommor.

Fridlysta djur får man oftast inte döda, skada eller fånga.  
I Sverige är alla groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda 
fåglar fridlysta. Vissa arter har ett ännu starkare skydd som 
innebär att man inte heller får störa djuren.

Alla orkidéer, groddjur och fladdermöss är fridlysta i Sverige.

Näringskedja

räv

hare

gräs

Mårdhunden är en invasiv art i Sverige.

Markhäckande betyder att djuret parar sig och föder upp sina ungar på marken.

skriva kort fakta om olika invasiva arter. Bestäm 
i förväg vad och hur mycket eleverna ska skriva. 
Det kan till exempel vara att de ska ge exempel 
på en växt och ett djur och skriva kort fakta 
kring varje art. Snabba elever kan även skriva om 
invasiva svampar.

Låt sedan eleverna i par söka fakta om fridlysta 
arter i Sverige, på samma sätt som ni gjorde 
gemensamt. Nu ska de själva ta ställning till 
vilka källor som är pålitliga och välja vilka de 
ska använda. Syftet med övningen blir främst att 
söka fakta och välja lämplig källa. Här kan du ge 
eleverna i uppgift att skriva ner en lista på några 
arter av växter och djur som är fridlysta i Sverige. 
Diskutera i helklass vilka källor eleverna använde 
sig av när de är klara. 

På sidorna 20–21 i den här handledningen kan 
du läsa mer om källkritik.

• Lek ”Räv och hare”. Leken visar hur balansen i ett 
ekosystem förändras mellan olika arter, om det 
händer något som påverkar till exempel tillgång-
en på mat, vatten eller skydd. Instruktioner till 
leken hittar du på K5 (sidan 38).

         Fältstudie: Jämför  två  ekosystem
Eleverna ska jämföra två ekosystem och samtidigt 
träna på ett naturvetenskapligt arbetssätt där de 
bland annat får formulera egna frågeställningar. 
Dela ut K6 (sidan 39) och låt klassen arbeta i 
grupper om 2–4 elever. Gå igenom alla punkter 
på arbetsbladet för att säkerställa att eleverna 
förstår hur de ska göra. 

Poängtera för eleverna att det inte är nödvändigt 
att veta namnen på arterna, bara de ser att det är 
olika arter av till exempel spindlar. Eleverna kan 
även undersöka ytterligare faktorer som tillgång 
till ljus, vatten, näring i marken med mera, 
beroende på vilken frågeställning som har valts.

Förslag på frågeställningar: 

 f I vilket ekosystem är det störst biologisk 
mångfald? 

 f Hur skiljer sig ekosystemen åt?

Ämnesneutrala begrepp
utsläpp    rubbar      län

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 5 i 
arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Balans i ekosystemen, de samtal ni har haft och 
de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven tränar på begrepp och sammanhang i 
en ordfläta. 

2  Eleven repeterar och befäster sina kunskaper 
om fridlysning och fridlysta arter.

3  Fördjupande uppgift. Eleven funderar över 
hur främmande arter påverkar befintliga arter i 
ett ekosystem.
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Ekosystemtjänster s. 14 –15

Så här kan du göra

• Inled med att låta eleverna diskutera frågorna 
nedan i mindre grupper. Frågorna finns på lärar-
webben så att du kan visa dem på storskärm.

 f Vad har du för nytta av naturen?

 f Vad tänker du att vi kan göra annorlunda för 
att kunna fortsätta ha den nyttan och glädjen 
av naturen även i framtiden?

 f Vilka vanor skulle du kunna förändra för att 
naturen inte ska ta skada?

• Presentera uppslagets rubrik, ”Ekosystemtjänst-
er”. Fråga eleverna vad de tror att begreppet bety-
der. Börja med att repetera begreppet ekosystem. 
– Vilka tjänster kan ekosystemen ge oss?

Låt klassen, i mindre grupper om 3–5 
elever, diskutera och ge förslag på tjänster 
som ekosystemen kan ge oss. Ta sedan upp 
diskussionen i helklass. 

• Läs texten i grundboken högt tillsammans och 
uppmärksamma de begrepp som kan behöva för-
klaras. Återkoppla till diskussionen som ni precis 
har haft. Var det någon grupp som tog upp sam-
ma sak som boken? 

• Ta med några vanliga varor, i sin förpackning, 
till klassrummet. Det kan till exempel vara en 
pumptvål, ett paket med flingor, ett paket med 
kaffe och en förpackning te. Dela in klassen i 
grupper om 4–5 elever och ge varje grupp en 
vara. Uppmärksamma eleverna på eventuella 
märkningssystem på förpackningarna och disku-
tera vad de olika märkningarna innebär och tar 
hänsyn till. Eleverna kan behöva söka informa-
tion på internet. Märkningarna på förpackningar 
skulle till exempel kunna vara: KRAV, Svanen och 
Bra miljöval.
Låt grupperna samtala om och skriftligt 
sammanfatta: 

 f Vilka ekosystemtjänster har utnyttjats för att få 
fram varan inklusive förpackningen?

 f Vilken påverkan på naturen har varan och 
förpackningen? Tänk både på när de framställs 
och vad som händer efter användningen.

Slutligen ska grupperna göra en kort presentation 
av sin vara inför de andra grupperna, där de 
berättar om varan och vilka ekosystemtjänster 
som har utnyttjats för att vi ska få den. 

Ämnesrelaterade begrepp
ekosystemtjänster – tjänster som något i naturen 
ger oss ”gratis”

kraftverk – anläggning som producerar elektrisk 
energi, el

utrotningshotad – när en art riskerar att inom en 
nära framtid helt försvinna från ett visst område eller 
från hela planeten

livsmiljö – den miljö som krävs för en viss arts över
levnad och fortplantning

Agenda 2030 – plan för hållbar utveckling, antagen 
av FN år 2015 

biologisk mångfald – innebär att vi har ett landskap 
med många olika naturtyper, olika arter och en stor 
genetisk variation (olika gener) inom arter

Ämnesneutrala begrepp
återskapa   försörjer   bambu

inrätta

PULS-kollen

Ge exempel på hur länder 
kan skydda ekosystem så 
att de inte förstörs av oss 

människor.

Nationalparker och naturreservat är områden där de som styr har beslutat att naturen ska vara 
skyddad. I Sverige beslutar riksdagen om nationalparker, medan kommunen eller länsstyrelsen 
beslutar om naturreservat.
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Ekosystemtjänster
Vi människor har stor nytta av att använda olika 
ekosystem. Naturen ger oss till exempel frisk luft, 
dricksvatten, mat och bränsle. Vi säger att vi använder 
naturens ekosystemtjä nster. Ekosystemtjänsterna är 
beroende av att ekosystemen fungerar. 

Människan använder naturen 
Människan använder det naturen ger på många sätt. 
Fö r att få  virke till papper och brä dor hugger vi till 
exempel ner trä d i skogarna. Fö r att få  mat odlar vi 
upp mark och tar upp stora mä ngder fisk ur sjö ar 
och hav. För att få elektricitet har vi byggt dammar 
och kraftverk i många älvar. De här förändringarna 
i naturen påverkar ekosystemen.

Ekosystem kan förstöras
Det finns gränser fö r hur mycket vi mä nniskor kan 
ta ut ur naturen. Det gä ller skog, fisk, vatten och allt 
annat. Om vi använder mer ä n naturen kan å terskapa 
tar det vi behö ver slut. Dessutom kan ekosystemen 
fö rstö ras, i vä rsta fall fö r alltid. 

Vi må ste vara rä dda om naturen, så  att den kan 
fortsä tta att ge oss ren luft, rent vatten och mat. Ä ven 
om vi fö rsö rjer allt fler mä nniskor på  jorden kan vi gö ra 
det utan att skada eller fö rstö ra ekosystemen.

Natur för framtiden
Nä stan alla lä nder i vä rlden skyddar vä rdefulla 
naturområ den och ekosystem, bland annat genom att 
ha nationalparker och naturreservat. Det gör att många 
utrotningshotade djurarter kan överleva. Varje land 
har också lagar och regler som skyddar vissa arter och 
ekosystem.

Ett exempel är jä ttepandan i Kina. Den äter bara 
bambu. När stora områden med bambuskog höggs 
ner för att ge plats för odlingar blev jättepandan akut 
utrotningshotad. Men genom att inrätta naturreservat har 
man räddat jättepandan. Den har fått tillbaka sin livsmiljö 
och räknas inte längre som utrotningshotad, men den 
behöver ändå fortsatt skydd.

De globala målen
FN har tagit fram en plan som heter Agenda 2030. Där 
finns 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen 
gäller bland annat hälsa, utbildning, klimat och natur.                                                                                        

Må l nummer 15 handlar om ekosystem och biologisk 
mångfald. Alla stater som är medlemmar i FN, har lovat 
att se till att ekosystem och ekosystemtjä nster används 
på ett hållbart sätt. 

Människan är beroende av ekosystemtjänster.

Vi har odlat upp mycket 
mark för att få mat.

Jättepandan i Kina lever i bambuskogar.

• Dela ut K7 (sidan 40) till eleverna. Låt dem arbe-
ta i grupper om 2–4 elever. Grupperna ska under 
en kort tid skriva, ”brainstorma”, så många saker 
som möjligt som de kommer på att trädet kan 
ge oss. Det räcker att de skriver enstaka ord eller 
korta meningar. Gå därefter igenom tillsammans 
i klassen vad grupperna har svarat.

Fyra typer av ekosystemtjänster
Försörjande tjänster ger oss sådant som vi 
 behöver för att överleva, som mat, ved, dricks
vatten och medicin.

Reglerande tjänster ser till att naturen fun
gerar på ett bra sätt, till exempel i form av vat
tenrening, pollinering, kolbindning och skydd 
mot naturkatastrofer. 

Sociala och kulturella tjänster tillhandahåller 
miljöer som till exempel gör människor glada, 
bidrar till ökad hälsa och uppmuntrar till frilufts
liv och ekoturism.

Grundläggande tjänster är sådana som behövs 
för att annat ska fungera i naturen, till exempel 
fotosyntes, vattnets kretslopp och näringsrik 
jord.

När vargen kom tillbaka s. 16 –17
Uppslaget är tänkt att ge fördjupande kunskaper om 
vad som påverkar ekosystem. Arbeta med uppslaget 
på det sätt som passar din undervisning bäst. Du kan 
till exempel låta eleverna:
• Arbeta i par genom att den ena läser texten 

och den andra tränar på att återberätta vad den 
andra har läst med egna ord. Dela upp texten 
i två delar så att båda eleverna får läsa och 
sammanfatta med egna ord.

• Ändra formen på texten som de har läst och 
formulera den som ett brev till en politiker om 
vikten av balanserade ekosystem och biologisk 
mångfald.

• Beskriva konsekvenserna av att vargen höll på 
att utrotas i Yellowstones nationalpark. Hur 
förändrades djur- och växtlivet?

• Skapa en eller flera näringskedjor som finns i 
Yellowstones nationalpark.

FÖRDJUPNING

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 6 i 
arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Ekosystemtjänster, de samtal ni har haft och de 
övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop begrepp med förklaring. 

2–4  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om ekosystemtjänster och utrotade 
arter.

5  Fördjupande uppgift. Eleven fördjupar 
sig i vad människan gör för att rädda 
utrotningshotade arter.



EkosystEm    3534    EkosystEm

K1 K2
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Fältstudie: Undersök ett ekosystem
1. Beskriv ekosystemet.

 

2. Namnge ekosystemet.  

3. Vilka växter hittar ni?

 

4. Vilka djur hittar ni?

 

5. Vilka olika miljöfaktorer påverkar ekosystemet?

 

6. Vilka näringskedjor tror ni kan finnas i ert ekosystem? Ge ett förslag. 
Rita och skriv näringskedjan med arterna som ni har valt. 

 

Förkunskaper
Här finns några olika växter och djur som du kanske känner igen.
 
1. Namnge arterna på bilderna.

  

  

2. Bilda en näringskedja med tre av arterna ovan. 

   

3. Vad börjar alltid en näringskedja med? Varför?
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K4K3

Fältstudie: Leta efter nedbrytare
1. Svara på frågorna.

Vilka nedbrytare känner du till? 

  

Vad har nedbrytarna för uppgift? 

  

Var hittar vi nedbrytare i naturen? 

   

2. Leta efter nedbrytare i naturen.

1.  Leta småkryp och svampar på en bestämd plats.  

Ett tips är att lyfta på stenar och löv.  

Titta även i det översta jordlagret.

2.  Undersök hur de småkryp som ni hittar ser ut och försök att artbestämma dem.  

Om ni vet vad det är för art skriver ni namnet i tabellens första kolumn.  

Ni beskriver utseendet i tabellens andra kolumn. 

3.  Ta reda på vilka arter som är nedbrytare. 

 
NI BEHÖVER:

lupp, spade, insektsburk,  
artbestämningsnyckel 

Kretslopp i naturen
1. Klipp ut bilderna.

2. Bilda ett kretslopp där alla bilder ingår. 

3. Rita pilar som visar hur näringen flyttar sig i kretsloppet.

4. Para ihop bilderna med rätt begrepp genom att skriva på raden under bilderna.

5. Limma fast bilderna på ett vitt papper när du är klar och har visat läraren.

asätare  växtätare  jord med mineraler  växt  nedbrytare  rovdjur

Djur/svamp (art) Beskriv utseende Nedbrytare?
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K6K5

Fältstudie: Jämför två ekosystem
1. Välj ut två ekosystem som skiljer sig åt och markera dem med exempelvis ett rep.  

Det ska vara ungefär lika stor yta i båda ekosystemen.

2. Namnge de två ekosystemen. (Exempel: Barrskog, Fotbollsplan, Äng, Åker)

Ekosystem 1: 

Ekosystem 2: 

3. Formulera en frågeställning som handlar om att jämföra de båda ekosystemen. 
Skriv sedan en hypotes, det vill säga en klok gissning, på vad du tror är svaret på 
frågeställningen.

Frågeställning: 

  

Hypotes: 

  

4. Jämför ekosystemens arter (växter, djur och svampar) och fyll i tabellen nedan. 

Ekosystem 1 Ekosystem 2

5. Skriv ett resultat och en slutsats.

Resultat: 

  

Slutsats:  

  

Räv och hare – lärarinstruktioner
Gå igenom lekens regler i klassrummet innan ni går ut till en bollplan. 

1. En fjärdedel av eleverna är harar och ställer sig på enda kortsidan av planen. Övriga 
elever ställer sig vid den andra kortsidan och representerar antingen vatten, skydd eller 
mat. Dessa tre faktorer är harens viktigaste behov för att överleva. Vem som är vad 
bestämmer var och en själv vid varje ny omgång av leken, genom att visa ett av följande 
tecknen:

Vatten: Håll händerna mot munnen. 

Mat: Håll händerna på magen. 

Skydd: Håll händerna som ett tak över huvudet.

2. Eleverna ställer sig nu med ryggen mot planen. Harar bestämmer enskilt om de vill  
ha vatten, mat eller skydd genom att visa respektive tecken. Nu kan leken börja!

3. Alla vänder sig om och hararna springer till behoven på andra kortsidan för att hämta 
det de behöver. 

•  De harar som får sina behov tillgodosedda överlever och får gå tillbaka till sin sida. 
De harar som inte får tag i vad den behöver ”dör” och får gå över till det andra laget. 

•   De elever som var behov (vatten/skydd/mat) och blir hämtade av en hare går över  
till harsidan och blir harar de också. De som inte blir hämtade står kvar.

4. Fortsätt leken i flera omgångar. Vid varje ny omgång bestämmer eleverna på nytt vad de 
vill vara och vad de har behov av i de båda grupperna. Berätta för eleverna att varje ny 
omgång av leken motsvarar ett år. 

  Tips! Du som lärare kan styra behoven för att visa vad som händer vid obalans, till ex-
empel om det har blivit torka (inget vatten) eller om skogen har brunnit ned (ingen mat 
och inget skydd). Viska till eleverna som representerar behov att ingen får visa till exem-
pel vatten. I leken ser ni konkret vad som händer om balansen rubbas i ekosystemet.

5. När ni har lekt en stund lägger du till rovdjur i leken. Räven gillar harar! Låt en elev vara 
räv och släpp in den att jaga när hararna söker efter sina behov. Den som bli kullad av 
räven blir också räv. Fortsätt leken, nu med två jagande rävar. Vad händer med hararna 
när rävarna blir många? Räcker maten till för rävarna? Vad händer när det inte finns 
tillräckligt med mat åt rävarna (minskar i antal, flyttar till nytt revir)? Hur går det för 
hararna då? I den här delen av leken får ni en bild av balansen mellan rovdjur och 
bytesdjur.
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K7

Ett träds ekosystemtjänster
Vilka ekosystemtjänster ger trädet oss? Låt trädet bli din tankekarta.  
Dra streck från trädet och skriv olika ord eller korta meningar om  
vilka ekosystemstjänster som trädet ger oss.

Vilka tjänster ger trädet oss?


