
Så här har vi lagt upp materialet 
Här kommer vårt skolmaterial för Växtrum Earth Square 
meter. Det är framtaget i samarbet mellan Växtrum och 
Universeum. Det är ett komplement till klassens arbete 
med att göra en egen Earth square meter på skolgården.
Skolmaterialet vänder sig till barn och elever från försko-
la till och med klass 6. 

växtrum earth square meter

Först hittar ni kortfattad fördjupning, sedan koppling 
till läroplaner och slutligen har vi samlat uppgifter och 
övningar att arbeta med i förskolan eller i skolan. Välj 
fritt bland övningarna och anpassa dem efter den ålder 
ni undervisar.
Vi hoppas ni ska hitta rolig fakta och lärorika aktiviteter 
här i materialet.
Lycka till med er earth square meter och tack för att ni 
hjälper den biologiska mångfalden!
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Medicin
När du känner dig dålig går du till läkaren och får 
medicin. När våra mor- och farföräldrar var små kunde 
de inte alltid gå till läkaren. Då användes ofta läkande 
blommor. Även idag används blommor vid framställning 
av mediciner som lindrar hosta, huvudvärk, solbränna 
med mera.

Skönhet och njutning
Blommor kan verkligen vara nyttiga för oss men de är 
också en viktig del av vårt välbefinnande. Så fantastiska 
färggranna dekorationer vi kan njuta av både ute och 
inne.

Fantastiska blommor
Visst är blommor vackra! Blommor finns i alla regn-
bågens färger och några luktar lika bra som de ser ut. 
Andra är små och syns knappt. Låt oss titta på några av 
de saker vi använder blommor till.

Ätbart
Visste du att de flesta frukter och grönsaker börjar som 
blommor? Ta de vita små blommorna på äppelträdet 
som utvecklar de äpplen du plockar och äter på hösten. 
Samma sak gäller för bönor, pumpor, persikor, blåbär, 
potatisar, tomater och så mycket mer. Så blommor är 
inte bara vackra att titta på, de ger oss också mycket 
mat.

Kryddigt
En del blommor kryddar vår mat. De kallas örter och 
får maten att smaka extra gott. Vad skulle en pizza vara 
om den inte toppades med oregano? Vitlöken används 
också för att krydda vår mat, precis som lök, purjolök, 
gräslök med mera. På samma sätt används ingefära, 
chili, peppar m.fl för att göra maten extra stark, smakrik 
och god.



Blommor består av tre delar hylle, 
ståndare och pistill.

Kronblad

Ståndarknappar

Ståndarsträngar

Stift

Märke

Foderblad

Blombotten

Fröämne

Fruktämne

Hyllet
Hyllet är den bladbildning som sitter ytterst på en blom-
ma och som skyddar blommans inre delar. Blommor kan 
ha hylleblad i en eller två kransar, men det finns även 
de som helt saknar hylleblad. De sägs då vara nakna. 
Antalet blad i hyllekransarna kan variera men vanligast 
är att det är tre hylleblad hos enhjärtbladiga växter och 
fyra eller fem hos tvåhjärtbladiga.

Ståndare är hanorgan 
Ståndare är hanorgan i fröväxternas blommor. Här bildas 
pollenkorn. Ståndarna sitter i blomman innanför hylle-
bladen och består av en smalare del, (ståndar)strängen, 
och en tjockare del,
(ståndar)knappen, vilken vanligen sitter i strängens 
topp. Hos ett fåtal arter saknar ståndaren sträng som 
till exempel hos violer. I ståndarens knapp finns fyra 
hålrum (pollensäckar), vilka är ordnade två och två i 
varje knapphalva. I pollensäckarna bildas pollenkornen. 
När pollenet är moget öppnas knapparna oftast ge-
nom längssprickor så att pollenkornen kan komma ut. 
Andrecium är en samlingsbeteckning för en blommas 
ståndare.

växter

Linnés sexualsystem 
Linnés sexyalsystem av växter grundas till stor del på an-
talet ståndare, som kan växla från en enda till ett mycket 
stort antal.

Pistillen är honorganet
Pistillen är honorganet i gömfröiga växters blommor och 
består av märket, stiftet och fruktämnet. Vid pollination 
fastnar pollenkornen på pistillens märke. I stiftets inre 
finns kanaler där pollenkornens pollenslangar gror och 
växer ned mot fröämnena. I fruktämnet i pistillens nedre 
del bildas ett eller flera fröämnen. Fruktämnet är oftast 
uppsvällt. I fröämnet utvecklas växtens honliga gene-
ration, hongametofyten, med bland annat en äggcell. 
Efter pollination befruktas denna äggcell så att fröämnet 
utvecklas till frö och fruktämnet till frukt. Blommor kan 
ha en eller flera pistiller.
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insekter

Vad är en insekt?
Insekterna är den största djurgrupp vi har här på jorden. 
Det finns drygt en miljon beskrivna arter insekter, men 
då många arter ännu inte är beskrivna är den verkliga 
siffran högre, kanske ända upp till femtio miljoner arter. 
Bara i Sverige finns det 25 000 olika arter beskrivna.

Insekter tillhör gruppen leddjur och de ryggradslösa dju-
ren, evertebrater. De känns igen på sina sex ben och på 
att deras kroppar är indelade i tre olika delar som inte 
alltid är så tydliga. De har huvud, mellankropp och bak-
kropp. Dessa kan sedan vara indelade i flera segment. 
Det vetenskapliga namnet insekt kommer från latinets 
insectum för inskuren, som syftar på den segmenterade 
kroppen. 

Den biologiska mångfalden bland insekter är alltså 
enorm. Det betyder att utseendet kan variera väldigt 
mycket och kroppslängden kan variera från mindre än 1 
mm till cirka 36 centimeter beroende på art.

En del insekter är växtätare, andra är rovlevande eller 
parasiter och vissa är allätare.

Viktiga är de också. De äter skadedjur, bryter ner orga-
niskt material, är föda för djur och människor, pollinerar 
växter och producerar till exempel honung och silke. 
För varje människa på jorden går det idag 200 miljoner 
insekter. Men medan människorna blivit dubbelt så 
många de senaste 40 åren, så har antalet insekter halve-
rats. 40 procent av världens insekter minskar i antal och 
en tredjedel är utrotningshotade. Insekterna kan vara 
helt borta om 100 år om trenden inte bryts.
Därför är det viktigt att lära känna dessa fantastiska 
organismer.
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1.000.000... 
      ...eller kanske
   50.000.000?



pollinering

Olika typer av pollinering
• Självpollination (autogami)

• Korspollination (allogami)

• Vindpollination (anemofili, anemogami)

• Vattenpollination (hydrofili, hydrogami)

• Djurpollination (zoofili, zoidiogami)

• Insektspollination (entomofili, entomogami)

• Konstpollination

Pollinering
Vi ska titta närmare på var och hur den här könliga 
fortplantningen sker vilket den gör genom att pollenkorn 
från en blomma förflyttar sig till en annan blomma, det 
vi kallar pollinering. För att det ska ske måste pollen 
förflytta sig från en blomma till en annan. Pollen kan 
spridas med vatten, färdas med vinden, spridas med 
djur eller så kan blomman pollinera sig själv.

Den vanligas-
te formen av 
pollinering är 
insektspolline-
ring. Pollinerande 
insektsgrupper 
är främst steklar, 
fjärilar, tvåvingar 
och skalbaggar. 
Bin är nog de vi 
känner till bäst. 
De är steklar och 
flyger från blomma till blomma och för med sig pollen-
korn på sina ben. Varje gång biet besöker en ny blomma 
fastnar nya pollenkorn samtidigt som andra gnuggas av. 
En del av de pollenkorn som gnuggas av fastnar på den 
andra blommans pistill. Längst uppe på pistillen finns 
märket. Märket är oftast stort och klibbigt så pollen-
kornen lätt fastnar. När pollenkornet har fastnat på 

Visste du att...
... att ett flitigt bi pollinerar 50 000 växter 
under sin livstid och att det globala värdet 

av pollinering uppsxkattas till ca 150
miljarder Euro varje år

Visste du att...
...var tredje tugga vi äter

är beroende av att insekter pollinerar
våra grödor.
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pistillens märke gror pollenkornet och en pollenslang 
växer ner genom pistillens stift mot fröämnet. Två han-
celler vandrar sedan ner genom pollenslangen. Den ena 
förenar sig med äggcellen och den andra med de kärnor-
na. Ur den här befruktningen bildas sedan nya frön och 
runt dem bildas fruktköttet som utgör frukten



biologisk
     mångfald

Biodiversitet, eller biologisk mångfald som det också 
kallas, är naturens alla former av liv som fyller varje vrå 
och skapar ett oändligt antal möjligheter för livet att 
utvecklas och visa upp sig som den praktfulla natur vi 
ser omkring oss.

Just denna mångfald är viktig för att naturen ska kunna 
bestå. Allt som lever hör ihop, och också vi människor 
ingår i det biologiska pussel som utgör vår levande värld.

Tillsammans med livet runt omkring oss bildar vi ett 
system, biosfären, som gör att vi kan leva här på jorden. 
Människor, växter, djur, svampar, bakterier – allt levande 
hänger ihop. I en biologisk mångfald infinner sig en ba-
lans som skapar den stabilitet som är nödvändig för att 
olika livsformer ska kunna trivas och samexistera.

Men den biologiska mångfalden är tyvärr starkt hotad 
och det är vi, människor, som är orsaken. Vårt sätt att 
leva förstör levnadsbetingelserna för många växt- och 
djurarter genom att vi tanklöst ändrar det biologiska 
landskapet till att passa vår konsumtion. För många 
arter finns det nu så få individer att det snart inte går att 
rädda dem. Världens artrika urskogar, ängar, våtmarker 
och andra naturområden exploateras hänsynslöst för att 
ge plats år planteringar, infrastruktur eller uppfödning av 
tamdjur. 

Kraftfulla larmrapporter kommer in från forskning 
världen över om mycket oroande nedgångar av djur-
stammar. Användandet av artificiella gödningsmedel, 
bekämpningsmedel, klimatförändringar och stora 
förändringar i landskapet har fått insektspopulationer 
att rasa kraftigt. Insekter och andra småkryp bär hela 
ekosystem genom att utgöra föda för fåglar, fiskar och 
andra djur som kommer försvinna i samma takt. Vi 
måste vända denna trend snabbt annars riskerar hela 
ekosystem att kollapsa vilket kommer få stora konse-
kvenser.
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Vad skulle hända om bin och andra 
pollinerare dog ut?
Fjärilar, steklar (till exempel bin, humlor och myror), 
tvåvingar (flugor) och skalbaggar besöker blommor för 
att äta nektar och pollen. Samtidigt pollinerar de blom-
morna så de förökar sig. På så sätt får blommorna nya 
bär och frukter. Pollinering är en ekosystemtjänst. 

På senare år har massdöd av samhällen av honungsbin 
skett i USA, Asien och delar av Europa. Bidöden har 
framförallt kopplats till en mycket intensiv användning 
av kemiska bekämpningsmedel. Förändrad markanvänd-
ning och därmed en minskning av bland annat antalet 
vilda specialiserade pollinatörer, alltså en försämrad 
biologisk mångfald, ses också påverka negativt. Kvalstret 
Varroa, en parasit, är också ett stort hot som bidrar till 
att förlusterna av bisamhällen har ökat de senaste tio 
åren. Utan insekterna som hjälp med pollineringen så 
försvinner mycket av det vi äter idag.

Visste du att...
... en äng kan innehålla upp till 

50 arter per kvadratmeter, 
lika många som i en regnskog.



kopplingar
läroplan

Uppgifterna i detta häfte är kopp-
lade till läroplaner och kursplaner. 
Här har vi samlat detta så det ska 
vara enkelt för dig som lärare att 
hitta.

Förskolan läroplan:
Förskolan ska ge varje barn förut-
sättningar att utveckla

● förståelse för samband i naturen 
och för naturens olika kretslopp 
samt för hur människor, natur och 
samhälle påverkar varandra,

● förståelse för hur människors 
olika val i vardagen kan bidra till en 
hållbar utveckling.

● förmåga att utforska, beskriva 
med olika uttrycksformer, ställa 
frågor om och samtala om naturve-
tenskap och teknik.

Grundskolans läroplan:
Skolans uppdrag:

Genom ett miljöperspektiv får 
eleverna möjligheter både att 
ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och att skaffa sig 
ett personligt förhållningssätt till 
övergripande och globala miljöfrå-
gor. Undervisningen ska belysa hur 
samhällets funktioner och vårt sätt 
att leva och arbeta kan anpassas 
för att skapa hållbar utveckling.

Skolans mål är att varje elev visar 
respekt för och omsorg om såväl 
närmiljön som miljön i ett vidare 
perspektiv.
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Del 3 Förskoleklass:
Undervisningen ska bidra till att 
utveckla elevernas intresse för och 
kunskaper om natur, teknik och 
samhälle genom att ge dem möj-
ligheter att utforska, ställa frågor 
kring och samtala om företeelser 
och samband i omvärlden.

Undervisningen ska också ge 
eleverna möjlighet att utveckla 
kunskaper om hur de olika val som 
människor gör kan bidra till en 
hållbar utveckling.

Centralt innehåll förskoleklass:

● Olika sätt att utforska företeelser 
och samband i natur, teknik och 
samhälle, till exempel genom ob-
servationer, mätningar och samtal 
om iakttagelser. Hur elevnära före-
teelser och samband kan beskrivas, 
till exempel med ord och bilder 
eller enkla tabeller och diagram.

● Sortering och gruppering av väx-
ter och djur samt namn på  några 
vanligt förekommande arter.

● Hur människors olika val i varda-
gen kan bidra till en hållbar utveck-
ling.

Syftestext Biologi:
Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att använda och utveck-
la kunskaper och redskap för att 
formulera egna och granska andras 
argument i sammanhang där kun-
skaper i biologi har betydelse.

Därigenom ska eleverna ges för-
utsättningar att hantera praktiska, 
etiska och estetiska valsituationer 
som rör hälsa, naturbruk och eko-
logisk hållbarhet.

Centrala innehållet Biologi:

Åk 1-3
● Årstidsväxlingar i naturen och hur 
man känner igen årstider. Djurs och 
växters livscykler och anpassningar 
till olika  
årstider.

● Djur och växter i närmiljön och 
hur de kan sorteras, grupperas och 
artbestämmas samt namn på några 
vanligt förekommande arter.

● Enkla näringskedjor som beskriver  
samband mellan organismer i eko-
system.

● Enkla fältstudier/observationer  
i närmiljön.

● Enkla naturvetenskapliga  
undersökningar.

Åk 4-6:
● Djurs, växters och andra organis-
mers liv. Fotosyntes, förbränning 
och ekologiska samband och vilken 
betydelsekunskaper om detta har, 
till exempel för jordbruk och fiske.

● Människans beroende av och 
påverkan på naturen och vad detta 
innebär för en hållbar utveckling. 
Ekosystemtjänster, till exempel 
nedbrytning, pollinering och rening 
av vatten och luft.

● Enkla fältstudier och experiment. 
Planering, utförande och utvärde-
ring.

-



elevuppgift 
åk f-3. potatis-
labyrint
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Enligt forskning är det svårt för barn att förstå vad som 
är levande och inte. Definitionen för vad som kan kate-
goriseras som levande är:
- kan fortplanta sig
- har egen ämnesomsättning
- reagerar på yttre stimuli

Det kan vara svårt att förstå att till exempel en potatis le-
ver. Men genom att eleverna gör en potatislabyrint kan 
se att potatisen gror och växer och att den är beroende 
av ljus.

Material:
- Potatis
- Skokartong
- Svart färg

Gör så här:
Ta en skokartong, gärna en med ett hål på ena kortsidan. 
Gör en liten mellanvägg inne i lådan med hjälp av en 
kartongbit. Klipp ett hål på mellanväggen (här kommer 
skottet att söka ljuset) och tejpa sedan fast väggen.  
Måla insidan av kartongen och mellanväggen svart. Lägg 
potatisen i botten av kartongen, sätt på locket och ställ 
den mot ljuset i ett fönster. Titta till potatisen då och då 
och se vad som händer. Diskutera sedan med eleverna 
om vad som händer. Titta sedan på andra grönsaker vi 
har i våra kylskåp. Hur kan vi visa att de också är levan-
de? Finns det andra grönsaker som vi kan grodda? 

elevuppgift 
åk f-3. 
skoskrapet
Det finns massor av liv i jorden överallt. Låt eleverna 
testa vad som kommer upp om man tar in ett litet sko-
avtryck från marken utanför.
Material:
Jord från skolgården eller skogsdungen som fastnat 
under skor.  
Djupare bricka med jord (jorden kan steriliseras i mikron 
på full effekt i cirka 5 min eller i ugn under cirka 30 min 
på 100 grader)
Vatten

Gör så här: 
Sterilisera jorden som ska vara på brickan innan använd-
ning. Detta för att vara säker på att det som kommer att 
växa kommer från ert skoskrap och inte från jorden på 
brickan. Låt eleverna gå ute i jordig mark så att det fast-
nar under skorna. Skrapa sedan av på brickan med jord. 
Ställ i ett fönster och vattna lagom. Se vad som växer. Låt 
eleverna fundera på vart det som växer kommer ifrån. 
Kan ni få olika resultat om ni går med era skor på olika 
ställen? Jämför gärna flera skoskrap med varandra.
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Printa ut, 
välj en 
spelpjäs 
och an-
vänd en 
tärning

elevuppgift 



Växter
blomdissektion 
Du som pedagogen kan utifrån texten själv forma en 
inspirerande lektion. Starta med att skaffa en blomma 
med tydliga delar, till exempel en lilja och gärna verk-
tyg som pincett och skalpell. Är det äldre elever så kan 
eleverna utföra dissektionen själva och skriva en rapport 
på vad de hittar.

1. Vi börjar med att ta bort foderbladen på blomman, 
vilka skyddar blommans inre delar. På den här blom-
man (lilja) är foderbladen mycket lika kronbladen.

2. Efter det tar vi bort ett kronblad. På en lilja finns det 
tre foderblad och tre kronblad. Du kan nu se insidan 
på blomman. Här är den hanliga och honliga delen 
på blomman. Räkna gärna hur många ståndare det 
finns på blomman.

3. Börja med att ta bort en ståndare. Ståndaren består 
av ståndarknapp och ståndarsträng. Ståndare är den 
hanliga delen på blomman och den del där pol-
lenkornen bildas. I ståndarknappens vanligen fyra 
hålrum ( pollensäckar), som är ordnade två och två 
i varje knapphalva (theca), bildas pollenkornen. När 
pollenet är moget öppnas knapparna vanligen ge-
nom längssprickor. Visa detta om det går. Ta bort alla 
ståndare och lägg in en pollensäck under ett mikro-
skop eller lupp. Finns det ett digitalt mikroskop så ta 
gärna kort och spara och återanvänd. Ni kanske kan 
hitta olika ståndare att ta kort på? Ser alla likadana 
ut?

4. Slutligen har vi pistillen kvar. Det är den honliga 
delen på blomman och den del där blommans frön 
bildas. Pistillen har små klibbiga hår som är riktigt 
klibbiga. Kan du känna det?
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Pollen är också klibbigt, så när ett bi eller en annan polli-
nerare flyger från en blomma till en annan fastnar pollen 
på insektens ben och kropp. Varje gång insekten besöker 
en ny blomma fastnar nya pollenkorn samtidigt som 
andra gnuggas av. En del av de pollenkorn som gnuggas 
av fastnar på den andra blommans pistill. 

Längst uppe på pistillen finns märket. Märket är oftast 
stort och klibbigt så att pollenkornen lätt fastnar. När 
pollenkornet har fastnat på pistillens märke gror pol-
lenkornet och en pollenslang växer ner genom pistillens 
stift mot fröämnet. Två hanceller vandrar sedan ner 
genom pollenslangen. Den ena förenar sig med äggcel-
len och den andra med de kärnorna. Ur den här befrukt-
ningen bildas sedan nya frön.



elevuppgift 
fältstudier
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Det är viktigt att öva elever i att genomföra fältstudier 
och undersökningar. Oavsett ålder kan barnen under-
söka något och ju äldre eleverna är desto mer delaktiga 
kan de vara i planering och genomförande.

Leta upp olika typer av ekosystem i ert skolområde eller  
i närheten av er förskola. Exempel på ekosystem kan 
vara er earth square meter, en stubbe, en buske, en äng 
och så vidare. Välj ut två eller flera du vill att din klass 
ska titta närmare på. Markera upp en bestämd yta till 
exempel en kvadratmeter. Beroende på hur mycket ni 
övat på detta innan så kan barnen/eleverna antingen 
göra undersökningen ihop med er vuxna eller använda 
de färdiga undersökningarna eller själva planera och 
utvärdera sin undersökning.

Bor ni i Lerum så passa på att utnyttja Växtrummen med 
sin mångfald. 

Tips på undersökningar/fältstudier
• Hur många insekter syns på er yta?
• Inom ett område - vilka växter lockar till  

sig insekter?
• Vilka olika typer av smådjur syns?  

Går de att gruppera och sortera? 
• Jämför två olika ekosystem. Vilka biotiska faktorer 

kan ni se? Vad skiljer dem åt när det gäller de  
abiotiska faktorerna? 

• Undersök ett ekosystem under flera dagar.  
Är det skillnad beroende på vilket väder det är? 

• Undersök olika typer av blommor. Vilka likheter  
kan ni se?

• Gör en jordanalys. Plantera frön av samma sort  
i jord från olika ställen. Vad händer?

elevuppgift 
åk f-6. 
bygg en insekt
1. Studera olika insekter och bygg upp en gemensam 
karta över vad som är gemensamt hos de flesta insekter. 
Titta på antal ben, kroppsuppbyggnad, vingar och så 
vidare. Titta också på olikheter för att belysa mångfalden 
hos denna djurgrupp.

2. Utifrån er gemensamma karta kan nu eleverna bygga 
egna insekter. Använd gärna återvunnet material.

3. Låt eleverna också skriva en beskrivande text över 
sin insekt. Vad äter den? Var lever den? Vilka andra 
insekter är den släkt med? Har den en fullständig eller 
ofullständig livscykel? Varför är just denna insekt viktig 
att bevara? 

4. Ställ gärna ut insekterna och knyta utställningen till 
biologisk mångfald. Kanske kan ni göra detta i samband 
med invigningen av er Earth square meter och uppmana 
alla att odla en egen. Bjud in vårdnadshavare på vernis-
sage och bjud på honungskakor och äpplen och annat 
som är beroende av insekters pollinering.



elevuppgift 
åk f-6 bygg
småkrypsfällor

elevuppgift 
åk f-3 vad  
behöver en  
organism

ETT UTBILDNINGSMATERIAL KRING BIOLOGISK 
MÅNGFALD FRAMTAGET I SAMARBETE MELLAN

Fungerar både för förskola och F-6 beroende på hur du 
som lärare lägger upp uppgiften och hur mycket du förbe-
reder.

1. Dela in elever i grupper/par och låt dem välja mellan 
olika grönsaker/frukter. Ni kan exempelvis använda potatis, 
paprika eller äpple. Det ska gå att gröpa ur frukten/grönsa-
ken om den inte redan är ihålig.

2. Eleverna ska sedan dela grönsaken/frukten på längden 
och om den inte redan är ihålig så ska den gröpas ut så det 
blir ett tomrum i mitten. Gröp sedan ur hack på kanten på 
halvorna så det blir en väg in för småkrypen. Gör gärna två 
eller tre hack så det finns fler vägar att välja mellan.

3. Sätt ihop de två halvorna med hjälp av ett gummiband 
och placera sedan ut fällorna på valfritt ställe. Beroende på 
elevernas ålder så kan eleverna själva planera vart de ska 
placera ut sin fälla och varför de valt detta ställe. Var kan 
det finnas många småkryp?

4. Låt fällorna ligga ett par dagar innan ni plockar upp dem 
och undersök vad som har krupit in i fällorna. 
För äldre elever kan detta användas som ett sätt att öva sig 
i att planera och jämföra olika undersökningar. Vad händer 
om olika grönsaker/frukter placeras bredvid varandra? Om 
samma grönsak/frukt placeras på olika ställen, vilket ställe
lockar flest småkryp? Syns en skillnad beroende på ljusin-
släpp, fuktighet och så vidare? Finns det något ställe på vår 
skolgård som lockar extra många småkryp? Hur ska vi göra 
för att skydda det området? Eleverna kan själva öva på att 
komma på en frågor de kan undersöka med hjälp av 
en småkrypsfälla.

För att växter och djur ska kunna leva så behövs rätt
levnadsvillkor. Det kan se väldigt olika ut mellan olika
arter. Gå ut och undersök vad olika växter och djur
behöver för att leva.

Titta på en daggmask, en gråsugga, en maskros eller
en björk till exempel. Fundera på vad som behövs, ta kort 
och gå sedan tillbaka till klassrummet. Bygg sedan upp en 
modell av en livsmiljö. Använd återvunnet material, ma-
terial ni hittar ute, färg och saker ni har i er förskola eller 
skola. Låt barnen vara kreativa! 

Äldre elever kan också skriva en beskrivande text till sin 
modell där de fördjupar sig i vad organismen behöver och 
varför. Det är ett bra sätt att öva på vanliga begrepp.



elevuppgift 
vem ska bort?
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En näringskedja är den väg näringsämnen vandrar  
genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.
Alla näringskedjor har tre huvudnivåer:
Producenter är växter, alger och vissa bakterier. Produ-
centerna tillverkar själva näringsämnen med hjälp av 
energi från solen. Konsumenter är de växtätande och 
köttätande djuren som till exempel människan. Nedbry-
tare är svampar, bakterier och små djur (mikroorganism-
ner). 
De tar hand om döda växter och djur och sönderdelar 
dem så att det till exempel bildas jord. Ett annat ord för 
nedbrytare är destruent.
I naturen finns inga enkla näringskedjor eftersom ett 
djur sällan äter bara en sorts föda.
Istället är det flera näringskedjor som länkas samman 
och bildar en näringsväv.

GÖR SÅ HÄR:
Gruppen delas in i mindre grupper som får 12 bilder 
vardera. Om eleverna vill kan de lägga till extra arter 
med hjälp av frågetecknen.

UPPGIFT 1 Grupperna får i uppgift att sortera korten 
utifrån olika förutsättningar:
● Två olika grupper
● Tre olika grupper
● Rangordna efter vilken art som är viktigast
● Annan indelning. Efter varje sortering får de olika 
grupperna redogöra för hur de tänkt.
Lägg gärna in lite “Visste ni att..”-fakta om arterna.

UPPGIFT 2 Grupperna får i uppgift att med hjälp av fär-
gade tändstickor skapa näringskedjor och näringsvävar. 
Visa gärna A3 med exempel på näringskedja.
● Kedja med tre arter
● Kedja med fler arter
● Vad händer om någon art tas bort

FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA.?
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printa och klipp ut:


