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Kapitel 1 Inledning 
Förord 
 
Urbaniseringen pågår, vilket har förändrat människors livsmiljö. Det har inneburit att allt fler 
elever har färre kontakter med landsbygden och andra naturplatser, vilket har medfört att 
naturkontakten har förlorats. 
Idag behövs ett aktiv arbete att skapa naturkontakt med elever framförallt i urbana områden. 
Eftersom naturkänslan är en väsentlig aspekt i hållbar utveckling fodras det att alla är 
delaktiga och ansvarstagande. I strävan mot en hållbar utveckling och en vilja till handling har 
det här häftet vuxit fram för Nynäshamns lärare.  
 
Häftet är upplagt så att inledningen i kapitel 1 består av styrdokument, centrala begrepp, den 
pedagogiska tanken och hur häftet kan användas. Styrdokumenten som läroplanen och 
miljökvalitetsmålen och centrala begrepp som hållbar utveckling och lärande för hållbar 
utveckling beskrivs. Det gör att läsaren får en förståelse för det bakomliggande uppdraget till 
växternas kretslopp. 
 
Den pedagogiska/didaktiska tanken utgörs av fem steg, där de fyra första är 
Naturskoleföreningens grundtankar om framtidstro. Stegen är samlade i konceptet ”att finna 
stigen”, som innebär Upplevelser med alla sinnen, Upptäckter av mångfalden, Förståelse av 
sambanden i naturen och Insikter av kunskaper om naturens kretslopp. I det här häftet har 
lagts till ett femte steg Handling, vilket innebär att ha kompetens och insikt att vilja agera.  
 
I avsnittet: Hur häftet kan användas finns bland annat gruppindelningsförslag. 
 
Kapitel 2 handlar om upptäckter, upplevelser och förståelse för växternas livscykel. De olika 
avsnitten följer växternas år eller odlingsföljden Fröer, Växter, Träd, Pollinering, Jord, 
Fröspridning. Kapitlet avslutas med lektionsförslag utomhus under året för årskurs 1-3, 4-6 
och 6-9. 

I kapitel 3 diskuteras och ges förslag hur lärare kan gå vidare med undervisning runt insikter 
och  handling. Att skaffa sig en förståelse av upplevelser och upptäckter är en del i lärande för 
hållbar utveckling. Förståelsen måste även sättas i ett större sammanhang, vilket kräver samtal 
om tankar och värderingar om den närliggande eller globala miljön. Insikter är att bli 
medveten om att förståelsen samverkar med yttre förhållanden, som kan bana väg för eget 
agerande. Tre viktiga samtal runt växternas kretslopp i ett större perspektiv tas upp i kapitlet. 
Det första rör maten och bondens roll i landskapet med frågor: Vad är ekologisk odling? 
Hur påverkas jordbruket av matproduktionen? Det andra samtalet handlar om ekologiska 
fotavtryck med frågor som Vad är ekologiska fotavtryck? Hur hänger fotavtrycket samman 
med biologisk mångfald?  
Ett tredje samtal åskådliggör biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Frågorna här berör 
Vad är ekosystemtjänster? Vilka ekosystemtjänster är direkt involverade i matproduktionen?  
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Vid varje fråga ges en kort överblick och sedan ges förslag till läraren att läsa vidare på någon 
av de länkade webbsidorna. Några förslag ges på aktiviteter i samband med samtalen.  

Förhoppningsvis finns lust och inspiration att sätta igång med temat växternas kretslopp 
kopplat till de stora viktiga framtidsfrågorna. 

Styrdokument 

Läroplanen  
Läroplanen (Lpo 94) vilar på en uttalad värdegrund och betonar vikten av den demokratiska 
fostran. Här är uppdraget att skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och 
respekten för vår gemensamma miljö.  Utöver den demokratiska aspekten av uppdraget skall 
skolan främja lärandet, vilket innebär (Lpo 94:5) 
 

 I djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden 
traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. 

 
Kunskap kommer till uttryck i former som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
Skolan ska ge eleverna ett sammanhang där olika perspektiv lyfts fram. I det här häftet har 
miljöperspektivet betydelse. I läroplanen är det formulerat enligt följande (Lpo 94:6) 
 

Genom ett miljöperspektiv får de(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 miljöfrågor. 

 
I kursplanen för biologi, Lpo 94 finns följande uppnåendemål, som de olika övningarna 
knyter an till. 
 
Eleven skall i slutet av femte skolåret 

• känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och andra organismer i närmiljön 
samt känna till deras krav på livsmiljö 

• kunna ge exempel på livscykler hos några växter och djur och deras olika stadier 
• kunna delta i samtal om bevarandet av naturtyper och mångfalden av arter 

Eleven skall i slutet av nionde skolåret 

• ha kännedom om några av jordens ekosystem och hur organismers samverkan kan beskrivas i 
ekologiska termer 

• ha insikt i fotosyntes och förbränning samt vattnets betydelse för livet på jorden 
• kunna ge exempel på kretslopp och anrikning i ett ekosystem 
• känna till grunddragen i livets utveckling samt villkoren för och betydelsen av biologisk mångfald 

Miljökvalitetsmålet – Biologisk mångfald 

Miljömålet ett rikt växt- och djurliv ska nås genom ett antal kriterier som regeringen satt upp. 
Några av dessa tangerar innehållet i  övningarna 
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Samhället och dess medborgare har en bred kunskap om och förståelse för vikten av biologisk 
mångfald. Traditionell och lokal kunskap om biologisk mångfald och dess nyttjande bevaras 
och används när så är lämpligt. 
Det biologiska kulturarvet förvaltas så att viktiga natur- och kulturvärden består.  

 
 

Hållbar utveckling 
 

En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska brukas på ett sådant sätt att vi 
kan lämna över en värld som är i balans till våra barn och barnbarn (Regeringskansliet 
2010). 

Begreppet hållbar utvecklingen myntades 1987 i samband med att Bruntland kommisionen 
presenterade sin rapport ”Our common future”  I rapporten diskuterades inte bara 
naturresurshushållning och miljöproblem, utan även att hänsyn togs till en social och  
ekonomisk utveckling. Människor skulle vara delaktiga och kunna påverka sin framtid. 

FN:s konferens om miljö och utveckling 1992 i Rio de  Janeiro formades en agenda för att 
säkerställa en hållbar utveckling inför två tusentalet. Agenda 21, som dokumentet kallades 
blev ett åtagande som världens ledare skrev under. Programmet genomfördes i många länder 
på flera olika nivåer, som har resulterat i en bred lokal verksamhet med lokala 
handlingsplaner (UNECE 2010). Handlingsprogrammet Agenda 21 följdes i Sverige av en 
nationell strategi för hållbar utveckling, 2002. Den efterföljdes av en vidareutveckling, 2006 
där fyra utmaningar stod i fokus: Bygga samhället hållbart; Stimulera en god hälsa på lika 
villkor; Möta den demo.grafiska utmaningen; Främja en hållbar tillväxt.  

I det arbetet har tolv huvudindikatorer tagits fram för att kunna ge en översiktlig bild av 
hållbar utveckling i Sverige. Agenda 21 programmen är förankrade och beslutade i Sveriges 
kommuner. Programmet med mål och delmål inom kommunens olika verksamhetsområden 
löper under en viss tidsperiod för att sedan revideras och förnyas (Regeringen 2010).är en  

Lärande för hållbar utveckling 

FN beslutade 2005 att under tio år ta fram nya perspektiv kring lärande för hållbar utveckling, 
LHU. Det innebär att världens regeringar ska arbeta med att integrera hållbarhetsperspektivet 
i all undervisning. Alla utbildningsnivåer och institutioner kommer att behöva bidra med att 
höja kompetensen om de stora framtidsfrågorna. Skolverket anser att hållbar utveckling ska 
genomsyra hela skolans verksamhet. LHU kännetecknas av demokratiska arbetsmetoder och 
processinriktade förhållningssätt. Lärandet innebär delaktighet, ämnesövergripande teman och 
varierande pedagogiska metoder (Skolverket 2010). 

 

I den statliga utredningen SOU 2004:104 formuleras att lärandet för hållbar 
utveckling har fler utgångspunkter nämligen att 
– belysa ekonomiska, sociala och ekologiska förhållanden och förlopp 
– se från dåtid till framtid och från det globala till det lokala     
– arbeta demokratiskt 
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– vara verklighetsbaserad i natur och samhälle 
– vara problemlösande, stimulera till kritiskt tänkande och handlingsberedskap 
– anse att både process och produkt är viktiga 

I LHU lyfts det demokratiska perspektivet fram. Demokratimålet berör 
utomhusundervisningen. Undervisningen utomhus genererar en naturkontakt hos 
eleverna som kan leda till engagemang för hållbarhetsfrågorna. Den demokratiska 
aspekten kan avse möjligheten för alla elever att delta i undervisning utomhus (Statens 
offentliga utredningar 2010). 

Den pedagogiska/didaktiska tanken 
 
Nyfikenhet tillsammans med upplevelser och upptäckter runt naturfenomen är grunden för 
lärandet. I en social och kulturell miljö delas de egna sinnliga erfarenheterna med andra i 
olika samtal. Kommunikation är en förutsättning i lärandet för hållbar utveckling, LHU.   
 
Att få förståelse för mångfalden i naturen och se sambanden, som till exempel växternas 
kretslopp är angelägna värden. När förståelse är kunskap, som även kan uttryckas i färdighet 
och förtrogenhet, kan naturerfarenheten växa till insikt om människans del i ett större 
sammanhang. 
  
Att skapa naturkontakt, att ge/finna en naturkänsla är en väsentlig del i undervisningen. Med 
insikter och känsla kan människan (läraren, eleverna) med egna handlingar förändra 
samhället.  
 
 
Sociokulturell miljö med kommunikation  
 
 
                                        
                                         Upplevelser 
                                                             
 
 
               Handling 
                                                                    Upptäckter 
 
 
                                                                               
                      Insikt                     
                                              Förståelse 
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Hur häftet kan användas i undervisningen 
 
I det här häftet har kretslopp/livscykel använts för det förlopp som är från generation till 
generation. Här har valts bort den dagliga ämnesomsättningen och den evolutionära aspekten 
det vill säga livets början till nutid.  
 
Lärare kan ställa didaktiska frågor om sin undervisning runt växternas kretslopp/livscykel. 
Angelägna frågor kan vara 
 

- Vad är hållbar utveckling? 
- Vad ingår i begreppen kretslopp och livscykel? 
- Vad innebär kretslopp/livscykler för växterna? 
- Vilka utgångslägen har eleverna? 
- Vilka mål kan användas? 
- Hur kan målen uppnås respektive vilka metoder behövs för att nå målen? 

 
Många av övningarna i häftet gynnas av att kompletteras med skapande. När jordtemat 
studeras kan eleverna gräva upp egen lera från ett dike eller blålera från en strand. Det är en 
upplevelse att skulptera eller bygga landskap på masonitskivor med leran.  
 
Andra sätt är att använda skönlitteraturens väg till växternas liv. Det finns noveller och 
romaner, som handlar om odling eller växter.  En bok är Tistou, pojken med de gröna 
fingrarna av Maurice Druon. Tistou är 8 år och faller i sömn under lektionerna. Till slut 
skickar skolan hem honom och hans föräldrar får ta hand om hans undervisning. Sidorna 34- 
42  passar utmärkt, som introduktion för odling. 
 

 
Ammi Wohlin www.hållbarframtid.se 

Gruppindelning 
När klassen delas in i grupper kan läraren passa på att utnyttja övningens innehåll för namn på 
gruppen eller de enskilda deltagarna. Här kommer några uppslag  
 

• Fröer. Läraren använd fröerna från fröpåsen. Om läraren vill ha sex grupper, väljs 
sex olika fröer till exempel bondböna, kikärt, solrosfrön, rödbeta, kardborre, tistel ut 
med samma antal som det finns elever. 
Eleverna plockar ett frö som de tycker om från en skål som bärs runt. Sedan ska de 
hitta varandra med samma frö. 
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• Växter. Läraren kan använda en växtkortlek, som köps från barnbokhandeln.com till 

en kostnad av drygt hundra kronor. Den innehåller två kortlekar. Det är alltså över 
hundra olika växter. 
Ett gruppindelningsförslag är att använda växtkortleken genom att dela ut ett kort till 
varje elev.  Läraren måste bestämma innan hur många grupper så att det finns fyra-fem 
arter för varje växtfamilj. Det innebär att varje grupp elever tillhör en familj, men är 
olika arter. Till exempel flockblomstriga – hundloka, rölleka, gullris …  
Läraren låter alla hitta sin familj och sedan ska gruppen fundera på vad som utmärker 
deras växtfamilj. Gå gärna igenom klassens olika växtfamiljer och arter så att alla får 
höra namnen någon gång. 
 

• Träd. Läraren använder vykort med svenska träd, som kan köpas från www.hjelm.se 
Det finns cirka femton olika arter och bör lamineras. 
Eleverna drar ett kort och försöker bilda en grupp av träd som har ett eller flera 
gemensamma kännetecken. Läraren måste bestämma innan hur många grupper som 
ska bildas. Om klassen är större så använder läraren två kort av samma trädart och 
låter paren hitta varandra. Läraren har en genomgång vilka träd som finns 
representerade i klassen. Läraren kan med fördel fortsätta med övning Lek med 
trädkort 

 
• Blad/löv. Läraren använder bilagans bilder, bladmemory av löv från olika träd. Här 

kan väljas med eller utan text. Bladmemory klipps isär och lamineras. 
Hälften av klassen får lövkort och hälften får trädkort. De försöker finna varandra och 
bilda par. Läraren har en genomgång vilka träd som finns representerade. 
 

• Fjärilar. Läraren använder en fjärilskortlek, som kan köpas från 
barnbokhandeln.com till en kostnad av cirka 100 kronor. 
Samma metodik som växter används. 
 

• Humlor. Läraren använder bilagans affischer, kopierar dem, klipp dem i kort och 
laminerar.  
Läraren gör en gruppindelning och låter varje grupp få dra ett kort.  
De blir kanske en åkerhumla, hushumla, stenhumla eller jordhumla. 

 
• Jord. Läraren använder bilagans kort av olika jord- och bergarter. Dessa klipps isär 

och lamineras. Eleverna drar ett kort och försöker bilda en grupp av jordord som har 
ett eller flera gemensamma kännetecken. Läraren måste bestämma innan hur många 
grupper som ska bildas. 
 

• Äpplen. Läraren använd en äppelkortlek, som kan köpas från Barnbokhandeln.com 
till en kostnad av cirka 100 kronor. 
Samma metodik som växter används. 
 

http://www.hjelm.se
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Kapitel 2 Upplevelser, upptäckter och 
förståelse 
Fröer 
 

Övning 1 Solrosdrama (Årskurs 1-3) 
 
Syfte är att förstå växandet och få lyssna till valda delar från vårt fornnordiska 
kulturarv 
 

                  
www.bjorn-carlen.se/teknik_1g.htm                www.odla.nu/artiklar/solros_helianthus_annuus.shtml 

           
Läraren berättar för gruppen om de gamla gårdarna, odlandet och hur viktigt det var med en 
riklig skörd. Det var livsnödvändigt för en familj att få tillräckligt med mat inför en lång 
vinter.  
 
Eleverna kan gärna lägga sig ner i gräset. Läraren  
fortsätter att berätta för eleverna att innan  
kristendomen kom till Sverige så tillbads  
fornnordiska gudar, som hade speciella kunskaper.  
En av dem var fruktbarhetens och kärlekens gud  
Frej, som betydde fröet. Han hade en syster Freja,  
som var växtlighetens gudinna.  
 
Läraren ber eleverna blunda och börjar berätta 
dramat. Eleverna får gärna göra rörelser till orden. 
Det är bra att använda avslappningsmusik  
i bakgrunden. 
 
 
 

 
Frej var kärlekens och fruktbarhetens gud. Han 
kunde också kallas Yngve. 
Han rådde över regn och solsken och därmed 
markens gröda.  Det innebar att han styrde över 
människornas välfärd. Han hade attribut som galten 
Gyllenborste och skeppet Skidbladner. Därför blev 
svinet ett vanligt offerdjur till Frej. 
 
Frejs kärlek till Gerd, växtgudinnan avspeglade en 
fruktbarhetskult, ett heligt bröllop mellan himmel 
och jord. Frej blir då skördeguden. Stora kultfester 
för fruktbarhetens gud Frej skedde i Uppsala och i 
Trondheim. 
 
Frejs syster är Freja och henne kan man kalla på i 
kärleksangelägenheter. 
Hon var också fruktbarhets- och avelsgudinna. 
 

http://www.bjorn-carlen.se/teknik_1g.htm
http://www.odla.nu/artiklar/solros_helianthus_annuus.shtml
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• Du är ett litet solrosfrö som vilar i jorden. Vintern drar sig norrut och marken runt dig känns 
varm och fuktig. Sakta börjar du ”veckla ut dig”. Dina rötter går ner i jorden och din stam drar 
dig uppåt. Några dagar senare börjar dina små löv att vilja ut. De tittar ut ur den mörka jorden 
och in i den ljusa varma solen. Du växer högre och högre. Du kan känna hur saven flyter i dina 
kärl. Dina gröna löv sträcker sig längre och högre upp mot solen. 

 
• När våren går in i sommaren så formas en knopp på ditt huvud och slutligen öppnar den sig till 

en vacker blomma. Känn de långa heta dagarna av sommaren. Föreställ dig regn på dina löv 
och blomblad. Det strilar sakta och är ångandet i sommarens mylla och dofter. En kylig 
morgon har dagg lagts på dina blad och blommor. Lite senare flyger ett bi förbi. Hon är täckt 
med pollen från andra blommor. Hon, biet suger nektar från dig och får samtidigt pollen från 
dina blommor. Hon lämnar också pollen från andra så att dina fröämnen kan gro. 
 

• Dagarna blir kortare och kortare. Hösten är här. En morgon finner du att frosten har frusit dina 
blad och att du är alldeles skrumpen. Men nu har du frön – frön fyllda av näring – frön som du 
inte hade under sommaren. Några blåmesar hittar dem och plockar åt sig med sina fina smala 
näbbar. Du känner dig stolt – någon tycker om dig. Men det är inte mycket kvar av dig. 
Dagarna är mycket korta nu. 
Du är död. Upptorkad brun stjälk när den första snön kommer. Men i jorden bredvid dina 
förtorkade rötter är fröna vilande för att skapa nytt liv när de långa varma dagarna kommer 
med lite regn i vårens tid. 

 
Efter uppläsningen låter läraren eleverna ligga kvar någon minut i tystnad. Sedan samtalar 
läraren med eleverna om hur det kändes att vara ett frö eller en växt under ett helt år. 
 

Övning 2 Nakenfröigt och gömfröigt (Årskurs 1-6) 
 
Syftet med övningen är att ge en första introduktion/insikt i hur växter är grovt 
systematiserade och hur fröernas placering kan visa det. 
 

                   
http://linnaeus.nrm.se/flora                                                        www.kgkarlsson.nu/host_plommon.htm 
Tallkotte – nakenfröig (se faktaruta) Plommon – gömfröig (se faktaruta) 
 
Alla samlas i en ring. Läraren har förberett övningen så att alla elever antingen får en kotte 
eller en frukt. Eleverna har händerna bakom ryggen och läraren lägger en kotte eller en frukt i 
deras händer. Eleverna känner nu på dem utan att titta. En kort instruktion ges hur en sak kan 

http://linnaeus.nrm.se/flora
http://www.kgkarlsson.nu/host_plommon.htm
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beskrivas och vilka ord som kan användas. Läraren kanske behöver ge exempel som stickig, 
glatt, hård, kall, kantig, avlång … 
En elev får beskriva sin sak, gissa vad han/hon tror att det är och slutligen se efter om det var 
rätt gissat. Läraren säger: Ni som tror att ni har samma naturföremål får titta. 
Halva gruppen är kvar och någon börjar beskriva. Övningen upprepas. När alla har upptäckt 
att det är två naturföremål frågar läraren Vad är det för skillnad mellan kotten och frukten? 
Samtalet fortsätter med: Var sitter fröna? Kan vi pilla ut dem? Vilka djur/fåglar äter fröna? 
Hur ser deras tänder/näbbar ut? 
Övningen avslutas med att fröna som eleverna har pillat ut undersöks med luppar. Det är 
möjligt att fortsätta med att använda fröna för odling eller samtal om fröspridning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variant med tillägg av sporväxter 
För äldre elever kan läraren lägga till ett tredje naturföremål, nämligen ett ormbunksblad. 
Växtindelningen hamnar på en högre nivå, uppdelningen mellan sporväxter och fröväxter. 

 
www.bfig.se/Goteborg.html 
Stensöta 
 
 
 
 

Nakenfröiga växter gymnospermer är framförallt barrväxterna och representerar en 
tidigare utvecklingsnivå än de gömfröiga blomväxterna. Ormbunks- växterna med sporer 
anses vara deras föregångare.   
Fröet sitter under fröfjället. De skiljer sig från de gömfröiga genom att de inte har blommor 
och fröämnet sitter naket, exponerat. De omfattar cirka700 arter.  
 
Gömfröiga växter angiospermer bildar frön i fruktämnet och skyddas därinne. 
Fruktämnet mognar till frukter. De utvecklades för 130 miljoner år och omfattar cirka 
250 000 träd, buskar, örter och gräs. De gömfröiga växterna delas in i två grupper: 
blomväxter fanerogamer och sporväxter som mossor, lavar, ormbunksväxter kryptogamer. 
Frön äts eftersom de är rik näringskälla.  
Kottar (tall, gran, lärk) äts av ekorrar, skogsmöss, hackspettar och korsnäbbar Däggdjuren är 
gnagare och har alltså två stora framtänder. Hackspettar har en kraftig och vass näbb. 
Korsnäbbar har korslagda spetsar som de öppnar kottarna med. Tallkottar har kraftigare 
kottefjäll som större korsnäbbar är specialiserade på. Grankotten innehåller normalt sett 
mellan 36 och 70 frön medan en tallkotte innehåller mellan 9 och 24 frön. 
 

http://www.bfig.se/Goteborg.html
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Övning 3 Fröövningar – fem olika förslag (Årskurs 1-9) 
 
Syfte är att upptäcka fröerna genom observationer och skapande 
 

                 
http://flutetankar.blogspot.com/2009_11_01_archive.html                                       www.nta.kva.se/index.php?categoryid=26 

 
Läraren gör en gruppindelning med hjälp av bönor till exempel stora vita bönor, som fått en 
färgprick på sig. Bönorna har lagts i en skål och eleverna får nu ta var sin. Grupperna indelas 
nu efter bönornas färg. Varje grupp får en skål med olika fröer. Fröerna kan vara komma från 
köksskåpen/skafferiet till exempel linser, kikärter, kidneybönor, svarta bönor, alfafrön, 
sädeskorn. Det är också möjligt att hämta solrosfrön och hampfrön från fågelfröpåsarna. Om 
läraren vill samla fröer, så är blomrabatter, vinterståndare, ängens blommor fyllda med olika 
fröer i alla dess varianter. Sist men inte minst är det möjligt att köpa fröpåsar. 
 
Förslag på aktiviteter som gruppen kan göra. Listan kan delas ut 

 
1. Lista tre allmänna observationer av fröerna. En observation är att några fröer har skal. 

Diskutera observationerna utifrån Varför det ser ut så? 
2. Sortera fröer efter storlek, färg, form, mönster, ätbarhet på ett vitt papper. 
3. Skriv ner så många öppna frågor som möjligt. Börja alltid med ett frågeord: Vad 

händer om jag blåser på ett frö? Hur ser maskrosfröet ut i förstoring? 
4. Gissa vilka arter som fröna kommer ifrån. 
5. Skapa ett mönster, djur, blommor, byggnader, skulpturer mm. med olika frön på svart 

kartong.  (Om eleverna ska behålla kortet så använd lim). 
 

http://flutetankar.blogspot.com/2009_11_01_archive.html
http://www.nta.kva.se/index.php?categoryid=26


14 
 

 

Övning 4 Så frön och se hur de gror (Årskurs 1-6) 
 
Syfte är att upptäcka och utforska vad som händer med frön när de gror 
 

 
http://rubensrabatter.blogspot.com/2009/01/ett-fro-med-takter-i.html 
 
Till den här övningen behövs följande material: en påse jord, fröpåsar, plastkrukor och mjuka 
Pet flaskor. Övningen är bra att avsluta med efter andra fröövningar.  
Läraren lägger upp allt material på ett stort bord utomhus, visar materialet och hur plantering 
går till. En tankeställare: Små frön kan inte planteras lika djupt som större frön. 
 
Pet flaskorna kan användas på två olika sätt. Ett sätt är att dela flaskan på längden och få en 
så- låda, med två rader. Här kan eleverna rita upp ett såschema om de planterar olika frön.  
Ett annat sätt är att dela flaskan stående rakt strax över mitten. Därefter görs hål i plastlocket. 
Den övre delen med flaskhalsen vänds upp och ner, fylls delvis med jord och planteras frön i. 
Den nedre delen får vatten (med kanske lite vattenväxter, som till exempel andmat).  
Flaskhalsens övre del med plastlocket placeras ner mot den vattenfyllda nedre delen. I det här 
experimentet finns det möjlighet att se hur rottrådar växer ut genom plastlockets hål och når 
vattnet. 

 
                               Ammi Wohlin. www.hållbarframtid.se 

 
Eleverna kan föra dagbok över vad som händer under de närmsta 6-8 veckorna. Tacksamma 
frön är solros, pumpa, squash och ärtväxter. 
Webbadress http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Extra_2005_Juni.pdf 
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/xBlagan_2008_vinterns_fron.pdf 

http://rubensrabatter.blogspot.com/2009/01/ett-fro-med-takter-i.html
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Extra_2005_Juni.pdf
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/xBlagan_2008_vinterns_fron.pdf
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Övning 5 Vad behövs för att frön ska gro?(Årskurs 4-6) 
 
Syfte är att genom experiment observera vad frön behöver för att kunna gro 
 

     
www.alltombostad.se/Tradgard/_Artiklar_Tradgard/Fa_frona_att_gro          www.fruktogront.se/modules/produkter/produkt.php?pageId=256 
                                                                                                                                                      Alfalfagroddar 
             
                                                                             
Läraren gör en gruppindelning och skaffar följande till varje grupp: 6 muggar, jord, vatten, 
aluminiumfolie, penna, papper, maskeringstejp, cirka 30 frön av solros, ärter eller havre.  
 I övningen ska prövas uteslutningsmetoden för att upptäcka vad som är de viktigaste 
faktorerna för att frön ska gro.  
Varje grupp numrerar muggarna från 1 till 6 och skriver på maskeringstejp: ljus, fukt, luft, 
jord och värme på samtliga muggar.  
Läraren samtalar med eleverna vad de tror är det viktigaste faktorerna för ett frö att kunna gro. 
Läraren och eleverna skriver en hypotes tillsammans eller varje grupp skriver sin egen. 
Hypotesen kan vara: Vi tror att fröet behöver … för att kunna gro. 
 
Följande anvisningar kan ges till grupperna: 
 
I mugg 1 kryssa över Ljus. Fyll sedan halva muggen med jord, lägg i 5 frön, vattna så att det 
blir fuktigt och täck hela muggen med folie. 
I mugg 2 kryssa över Fukt. Fyll muggen med torr jord och lägg i fem frön. 
I mugg 3 kryssa över Luft. Lägg i fem frön i botten, fyll på med lite jord och häll försiktigt 
vatten en bit över jordytan. Inga frön får flyta upp. 
I mugg 4 kryssa över Jord. Lägg en bit hushållspapper i botten, placera 5 frön ovanpå och 
vattna så att det blir fuktigt. 
I mugg 5 kryssa över Värme. Fyll halva muggen med jord, lägg i 5 frön, vattna så att det blir 
fuktigt. ställ muggen där det är 0 - +4 grader.  
I mugg 6 finns allt, en kontrollmugg. Fyll halva muggen med jord, lägg i fem frön, och vattna 
så att det blir fuktigt. 
Ställ alla muggar utom 5 i fönstret under 2-3 veckor. Kontrollera vad som sker. Normalt 
kommer inte fröna att gro i tre av muggarna. Vilka tror ni? Pröva. 
 
 

http://www.alltombostad.se/Tradgard/_Artiklar_Tradgard/Fa_frona_att_gro
http://www.fruktogront.se/modules/produkter/produkt.php?pageId=256
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 Uteslut en av följande faktorer 
Mugg Ljus Fukt Luft Vatten  Värme Inget/Kontroll 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
 
 

Övning 6 Hur ser ett frö ut inuti? (årskurs 4-6) 
 
Syftet är att upptäcka hur ett frö ser ut inuti.  

                       
www.fruktogront.se/modules/produkter/produkt.php?pageId=430Webbadresswww.konsumentsamverkan.se/10info/books/bonor/bonbest.ht
ml 
                                          www.fruktogront.se/modules/produkter/produkt.php?pageId=423 

 
Läraren delar in eleverna i grupper om tre. Eleverna får ett A4 blad med en uppritad form av 
en böna. Var och en ska rita in vad de tror finns inne i bönan. Efter fem minuter diskuterar 
och visar de varandra vad de tror och vad de har ritat. Läraren har sedan en genomgång hur 
det ser ut med frövita, grodd etc.  
Varje grupp får nu ett antal stora vita bönor, som de ska dela mitt itu med en kniv. Läraren 
visar hur de ska handskas med kniven. Eleverna ska upptäcka med hjälp av luppen om det 
som skrivs i vetenskapliga böcker är sant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur tror du bönan ser ut 
inuti? Rita.  

Fröet/Bönan 

 http://home.swipnet.se/~w-30993/saddtva.htm 
 

http://www.fruktogront.se/modules/produkter/produkt.php?pageId=430Webbadress
http://www.konsumentsamverkan.se/10info/books/bonor/bonbest.ht
http://www.fruktogront.se/modules/produkter/produkt.php?pageId=423
http://home.swipnet.se/~w-30993/saddtva.htm
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Övning 7 Vad kan man göra med en potatis, en solros 
eller havre? (L,M,H) 
 
Syfte är att visa användningen av olika grödor. Naturresurserna har flera värden. 
Grödornas produktion ger försörjning och välstånd i form av mat, medicin och 
energi, ett ekonomisk värde. Samtidigt genererar de ekosystemtjänster. 
 

       
http://emmestar.se/2009/03/30/koket-kallar     www.bakkemi.se/mjol.htm                        http://iminvackravarld.blogspot.com/2007/01/jag-  
                                                                                                                                             behver-hjlp-med-rabattplaneringar.html 
Eleverna delas in i grupper med fyra till fem personer. Läraren introducerar genom att  
berätta att växterna är producenter och utgör naturresurser i ekosystemen samtidigt som de 
utför ekosystemtjänster. Grupperna får ett fat med potatis, solros eller havre (andra grödor  
kan användas). Under drygt tio minuter ritar de en mindmap och funderar på vad de kan  
göra med den här grödan som de har fått. Grupperna redovisar för varandra. Många  
kreativa förslag brukar föreslås av grupperna. 
 
Övning 8 När började olika arter odlas i Sverige?  (Årskurs 
4-9) 
 
Syfte är att få kunskap om grödors invandring till Sverige och att de är 
sammankopplade med historiska händelser 
 

                             
http://vetenskap-forskning.blogspot.com/2007/09/            http://liberhortus.blogspot.com/2007_08_01_archive.html 
Hirs                                                     Jordärtskocka 
 
Läraren börjar med att hänga och sträcka ut en lina mellan två träd och märker sedan ut på 
linan Tiden till exempel 4000 år, 3000 år, 2000 år, 1000 år, 0, 500 år e. Kr, 1000 e. Kr, 1500 

Ekosystemtjänster  
Mikroorganismernas frigörelse av 
näringsämnen, deras nedbrytning av 
föroreningar i luft, mark o vatten, 
insekternas pollinering, vegetationens 
vattenreglerande effekt. 

http://emmestar.se/2009/03/30/koket-kallar
http://www.bakkemi.se/mjol.htm
http://iminvackravarld.blogspot.com/2007/01/jag
http://vetenskap-forskning.blogspot.com/2007/09/
http://liberhortus.blogspot.com/2007_08_01_archive.html
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e. Kr, 1600 e. Kr, 1700 e. Kr, 1800 e. Kr, 1900 e. Kr, 2000 e. kr. Femton olika grödor har 
skrivits på varsitt kort och lika många klädnypor har införskaffats. 
Nu grupperas eleverna i par och läraren låter dem dra ett kort och ger dem en klädnypa. De 
ska nu diskutera från vilket område i världen de tror att grödan kommer ifrån och när den kom 
till Sverige. De hänger upp kortet på linan vid rätt tidpunkt. 
När eleverna är klara så ställer sig alla så att tidslinjen syns. Läraren leder samtalet om och 
grödornas invandring i Sverige och vilka historiska händelser är kopplade till dem. bra 
exempel är bondestenåldern, folkvandringstiden, vikingafärder, Hansaförbundet, 
kristendomens utbredning med klosterträdgårdar, upptäckten av Nya världen, Ostindiska 
tiden. Många nya tankar brukar föras fram. 
 

 
Ammi Wohlin. hållbarframtid.se 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olika grönsaker och säd  
 

• Korn  4 000. f Kr 
• Vete  4 000. F Kr  enkornsvete, emmervete 
• Hirs  4 000 f. Kr odlats på 1700-talet, dålig avkastning 
• Havre  0  Kr., sydeuopeisk vildart, släkt med flyghavre 
• Råg  1000 e. Kr trängde ut ojäst kornbröd, senmedeltid/1500 

                                 talet uppsving 
• Tomat  1540 talet från Peru 
• Potatis 1700 talet från Sydamerika 
• Raps  korsning kål o rova, tredje oljeväxt efter sojaböna, o 

                                oljepalm, medeltiden 1300 e. Kr rybs 
• Kålrot  mycket gammal kulturväxt (tolkning 4000 F.Kr) 
• Rova  4000 f. Kr sedan stenåldern 
• Gurka  1600-talet, vanlig i nuvarande form 1900-talet 
• Sallad  1500-talet vid hovet, 1700-talet serverades varm 
• Morötter 12- 1300-talet kom via klosterträdgårdarna 
• Palsternacka omnämns 1500 talet, troligen medeltiden 
• Jordärtskocka 1500 talet från Nordamerika 
• Kål  3000 - 4000 f. Kr förhistorisk tid kålgårdar 
• Brysselkål 1800 talet rosenkål 
• Paprika  1500 talet från Sydamerika 
• Majs  1500 talet från Mexico, odling till ensilaget 
• Solros 1600 talet prydnadsväxt, 1800 talet oljeväxt Amerika        
• Lök  200 e. Kr romarna förde med sig 
• Pumpa 1500-talet Amerika, ersatte flaskkubitsen 
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Övning 9 Frödikt (Årskurs 4-9) 
 
Syftet är att med hjälp av en samling frön och associationer skriva en frödikt 
 
Läs några dikter som handlar om frön. 
 
KOM KOM LILLA   
frö var inte rädd   
kom kom!   
Solen skiner.   
Solen längtar   
att få skina på dig så.   
Kom kom lilla frö. 
 Johanna 8 år, Bladet 1998 
 
Du är fröet och jag din mull. 
Du ligger i mig och gror. 
Du är det barn som väntas. 
Jag är din mor. 
 
Jord, ge din värme! 
Blod, ge din saft! 
En okänd makt behöver i dag 
allt liv jag haft. 
 
Strömmande varma vågen 
känner ingen damm, 
vidare vill den skapa, 
bryter sig fram. 
 
Därför gör det så levande ont 
ini mig nu: 
något växer och spränger mig -- 
käraste, du! 
 Karin Boye, 1935 
 
Grupper om tre eller fyra får en samling fröer i sin hand eller i en skål. Läraren har satt ut sju 
skålar med någonting i varje till exempel jord, vatten, sand, pinnar, mossa. Varje skål täcks 
med en duk. Varje elev går runt och känner på vad som finns under de sju skynkena/dukarna. 
De skriver ner ett känselord för varje skål. 
Gruppen använder sig utav känselorden, vad som fanns i skålarna och fröerna för att skriva en 
gemensam dikt. Formen är helt öppen. Den enklaste varianten är att skapa en rytm med ord, 
exempelvis Blöta, varma jord … 
 
Efter cirka femton minuter läser grupperna upp sina dikter. Därefter lyfter läraren bort 
skynkena/dukarna och eleverna ser vad som finns i skålarna. Det brukar vara märkligt att se 
det man tidigare har känt på.  
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Växter 
 

Övning 1 Blombuketter (Årskurs 1-6) 
 
Syfte är att utifrån växternas estetiska värde skapa  
  

 
http://blogg.expressen.se/tradgard/category.jsp?catid=4006 

 
Läraren berättar om yrket florist till exempel att det finns både män och kvinnor som tävlar i 
att skapa med blommor i arrangemang som buketter, kransar, bordsdekorationer eller 
takkronor. Läraren fortsätter ungefär med följande: Ni ska pröva att göra så fina buketter som 
möjligt. Det är nu träning inför SM.  Läraren går igenom hur stor buketten ska vara, hur långa 
stjälkar och vilka blommor och gräs de kan använda. Buketten kan utgå från färger och/eller 
former som stort och litet eller grovt och skört. För övningen behövs även bast att binda ihop 
buketten och en vas. 
 
Grupper delas med 3-4 elever i varje. Växtkorten kan användas. Eleverna i varje grupp 
plockar vackra blommor och gräs. De sätter samman dem och binder ihop stjälkarna med bast 
och ställer buketten i ett glas vatten. Buketterna kan sedan tecknas och/eller målas av. 
 

Övning 2 Lek med blommor (årskurs 1-6) 
 
Syfte är att se och höra olika namn på blommor/växter/örter 
 

              
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gerania/geran/gerasyl2.html  
                                                                           http://vartlillarodahus.blogspot.com/2010/04/nyvackt-passion.html  
                                                                                                                                                 www.stenvallen.se/blomster/blomster.html 
Midsommarblomster                  Smörblomma                         Rölleka                                 

http://blogg.expressen.se/tradgard/category.jsp?catid=4006
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gerania/geran/gerasyl2.html
http://vartlillarodahus.blogspot.com/2010/04/nyvackt-passion.html
http://www.stenvallen.se/blomster/blomster.html
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Läraren plockar olika arter av kända blommor. Varje elev får en egen blomma. Läraren går 
igenom alla namn och eleverna upprepar dem, så att de känner igen blommorna. Alla står nu i 
en ring med en person i mitten, en centrumperson som inte har en blomma men en ihoprullad 
tidning. Läraren pekar på någon i ringen, som säger ett blomnamn (inte sitt eget) till exempel 
prästkrage. Nu gäller det för centrumpersonen med tidningen att snabbt hitta eleven med 
prästkragen och dutta med tidningen på dennes axel innan eleven hinner säga en ny blomma.  
Det innebär att den, som har prästkrage säger snabbt namnet på en ny blomma, som syns i 
ringen till exempel blåklocka. Om centrumpersonen inte hinner dutta eleven med prästkragen, 
så görs ett nytt försök med den som har blåklockan. Om man får en dutt på axeln så byter 
centrumpersonen plats och får stå i ringen med elevens blomma i handen. Leken fortsätter tills 
eleverna tröttnar. Det brukar vara fart i drygt tio minuter och många blomnamn lärs in. 
 

 

Övning 3 Växtsortering (Årskurs 4-6) 
 
Syfte är att se mångfalden av växter och lära känna några arter 
 

 
www.barnbokhandeln.com/kortspel/1845-svenska-vaxter-linne.html 

 
Läraren förbereder genom att gå till platsen där övningen ska genomföras. En snabb 
inventering kan resultera i cirka tjugo vanliga arter. I början av juni kan det till exempel bli 
kråkvicker, prästkrage, rödklöver, vitmåra. Läraren skriver ned de tjugo arterna på ett 
blädderblocksblad 
 
Grupper delas in med hjälp av växtkort. Varje grupp väljer ut fem växter de inte kan från 
listan. De kan välja att ta reda på hur de ser ut via floran eller via växtkorten som lagts ut på 
en lång rad. Sedan är det dags för grupperna att leta i markerna/ängen, plocka ett exemplar av 
varje art, komma tillbaka och sortera ut dem på rätt växtkort. Läraren begränsar tiden, så att 
övningen får lite fart över sig. 
 
Samla alla för att titta på alla plockade blommor. Fortsätt gärna med övningen Blombuketter 
(Växter övning 1) eller Lek med blommor (Växter övning 2). 
Webbadress  ttp://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/bilagan2_2006_April.pdf 
 

http://www.barnbokhandeln.com/kortspel/1845-svenska-vaxter-linne.html
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/bilagan2_2006_April.pdf
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Övning 4 Växtjakt (Årskurs 4-9) 
 
Syfte är att upptäcka mångfalden av arter i en hagmark eller på en äng 
 

         Ammi Wohlin 
www.hållbarframtid.se             Ammi Wohlin www.hållbarframtid.se 
Getväppling                                                    Vallmo 
 
Läraren har förberett genom att fota med digitalkamera 20-30 växter på den mark/hage som 
undervisningen bedrivs i. Blommorna trycks ut och plastas in. På baksidan skrivs en eller två 
frågor, som kräver att eleverna måste undersöka blommarna. Poäng sätts vid varje fråga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gör en gruppindelning med hjälp av växtkort. Var och en får en lupp. 
Introducera övningen genom att berätta om växtjakten, som pågår under cirka 30 minuter. 
Gruppen kan springa och bara hämta poäng utan att se något eller gå en runda och upptäcka 
växterna/blommorna. Läraren lägger ut fotona på en duk. Varje grupp får ett schema/ tabell 
att skriva i (se nedan). 
 

Daggkåpa Se på bladet:  
3 POÄNG Beskriv formen 

och bladkanten 
 5 POÄNG 

Gökärt Öppna en blomma 5 
POÄNG och räkna   
                      ståndarna! 
 5 POÄNG 
 

Ängssyra Har den någon  
5 POÄNG kompis eller växer 

den ensam? 
 4 POÄNG 

Blåbär  Vad smakar  
5 POÄNG blomman? 
 5 POÄNG 
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När tiden är ute, samlas alla och grupperna räknar ihop sina poäng. Läraren frågar vilka som 
har över… Samtalet fortsätter med vilka växter som var svåra att hitta och var de växte. 
Läraren fortsätter med några av de biologiska frågorna, som finns på baksidan av fotona.  
 
 
 
 

Övning 5 Växtinventering (Årskurs 6-9/Växtdetektiverna 
(Årskurs 4-6) 
 
Syfte är att upptäcka mångfalden av arter i en hagmark eller på en äng 
 

                  
 
Läraren gör en gruppindelning och låter varje grupp mäta ut en ruta som är 1 meter gånger 1 
meter. Läraren har ritat en tabell där eleverna kan skriva in art och antal individer av arten. 

Växtjakt 
Arter Hittat växten - poäng Uppdraget - poäng Summa 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Totalt    
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Grupperna ska försöka hitta så många olika arter som möjligt, genom att titta på blad och 
blommor. De räknar eller uppskattar samtidigt hur många individer det är av varje art.  
 
 
 
 
Sedan skriver de ner uppgifterna i tabellen och gör ett stapeldiagram av naturmaterial. De 
väljer ut sex arter för x-axeln och ett maxvärde för y-axeln. Kvistar kan vara koordinataxlar 
och kottar eller stenar kan markera antalet. Staplarna kan vara grova grenar eller snören. 
Grupperna redovisar för varandra. 
    
Geografiskt område 
Art Antal Finns 

blomma? 
   
    
   
   
   
   
   
     

          Ammi Wohlin www.hållbarframtid.se 
 
Om inventeringen pågår under en längre tid, så kan rutan vara större till exempel 100 meter 
gånger 100 meter. Grupperna kan komplettera inventeringen med att göra en naturfilm om 
platsen med filmkamera eller mobiltelefonen. 
 
Läraren samtalar om biologisk mångfald i kulturlandskapet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fyra motiv till Biologisk mångfald 
 

• Ekonomiska värden  
Försörjning och välstånd – naturresursutnyttjande mat, medicin 

• Estetiska värden   
Inspirationskälla, sinnesro 

• Etiska och existentiella värden  
Livets mångfald/evolutionen, förstå vår egen roll i naturen 

• Ekosystemtjänster  
Mikroorganismernas frigörelse av näringsämnen, deras 
nedbrytning av föroreningar i luft, mark o vatten, insekternas 
pollinering, vegetationens vattenreglerande effekt 

 

Biologisk mångfald – Sveriges 16:e miljömål 
• Mångfald på ekosystemnivå (dynamiskt komplex av växter, 

djur och mikroorganismer och den fysiska miljön – mark, 
vatten, luft, mineraler, strömmar, vind) 

• Mångfald av arter 
• Mångfald av genetisk variation  
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Växtdetektiverna 
De yngre åldrarna leker växtdetektiver. Läraren går igenom detektivkursen (se ruta från 
Anders Rapp, Väntande spännande natur 1992) så att eleverna får grundläggande kunskap om 
florans begrepp. Läraren gör i ordning ett fyrtiotal vita tomma kort.  
 
Nu får eleverna som uppdrag att leta växter. Ensamma eller i par undersöker eleverna en äng, 
hage eller skog efter en eller flera växter som de ska beskriva med hjälp av detektivkursen. De 
skriver på ett vitt tomt kort, en ledtrådslapp och får gärna använda fler egna ord.  
 
Efter drygt femton minuter samlas alla med sina vita ifyllda ledtrådslappar, som läggs i en 
låda. Varje elev drar en ledtrådslapp från lådan och beger sig ut på växtjakt för att hitta 
växten. 
 
Väl tillbaka läggs växt och ledtrådslapp tillsammans och läraren går igenom för att se om det 
är rätt växter. Det kan göras i helklass eller i mindre grupper. 
 
Se även  
Webbadress http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Bilagan2_2006_Blomsterark.pdf 
 http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/bilagan2_2006_Maj.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ammi Wohlin www.hållbarframtid.se 

Ledtrådar 
lila blommor 
fem kronblad 
10 ståndare 
flikiga blad 
många blommor på samma 
stjälk 
70 centimeter hög 
 

http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Bilagan2_2006_Blomsterark.pdf
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/bilagan2_2006_Maj.pdf
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Övning 6 Skapa ett ekosystem (Årskurs 4-9) 

Syftet är att visa hur vi kan få eleverna att förstå de stora sammanhangen i 
naturen och på vår jord genom att skapa en egen liten planet 

 

        
www.forskolanalgen.com/Pedagogik.php                           www.buf.kristianstad.se/fjalkestad/redovisn01/slutredov.htm 
 
 

Till att börja med behövs insikten att organismer som örter/växter omvandlas när de växer 
och bryts ned. Det innebär att ingen ny materia skapas eller försvinner. Allt finns kvar på och 
i marken respektive i luften.  Materian har bara spritt sig för att så småningom byggas in i 
några nya organismer som till exempel örter. Det är en fysisk lag som kallas 
Termodynamikens första och andra sats. 
 
En plast jordglob fångar elevernas uppmärksamhet. Läraren håller den i handen och berättar 
att vår jord/planet hänger ute i en oändlig stor rymd med en sol som skiner på den/vars strålar 
når den. Sedan stoppar läraren in jordgloben i en genomskinnlig plastpåse och knyter ihop. 
Läraren frågar bland annat 

- om alla organismer som växter, djur, människor kan lämna plastpåsen 
- om vatten kan rinna in från rymden eller ut 
- om luftföroreningarna kan komma ut ur påsen 

Eleverna brukar förstå att ingenting försvinner från påsen med jordgloben i/ifrån vår planet. 
 
Samtalet fortsätter med att eleverna funderar på vad som kommer in genom påsen. De flesta 
ser att ljuset och värmen ifrån solen tränger igenom plastpåsen. Det är viktigt att läraren visar 
kopplingen mellan plastpåsen och atmosfären och berättar att allt som hamnar i luften stannar 
kvar cirka en kilometer från markytan och att atmosfären är mellanrummet mellan plastpåsens 
yta och jordgloben. 
 

Ingenting försvinner! 
Allting sprider sig! 

http://www.forskolanalgen.com/Pedagogik.php
http://www.buf.kristianstad.se/fjalkestad/redovisn01/slutredov.htm
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Övningen fortsätter med att eleverna får bygga sin egen lilla jord/en liten planet. Ibland 
används övningen för processer i vattenekosystemet. Material som behövs är: Jord, krukor, 
frön, plantor till exempel ampellilja, PET flaskor, etiketter och penna, ev. blompinnar 
 
 
Anvisningar för eleverna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läs gärna en förklaring till ekosystemet i kretsloppsburken  
www.buf.kristianstad.se/kick/not/kretsloppsburken/mojligheter/mojligheter.htm 
Se även hur vatten ekosystem kan byggas 
www.buf.kristianstad.se/kick/not/kretsloppsburken/recept/recept_vatten.htm 

Övning 7 Växter på annorlunda sätt: Ätliga växter 
(Årskurs 1-9) och köttätande växter (Årskurs 6-9) 
 
Syfte är att förstå användandet av växter för mat och medicin 
 

          
www.fornaker.org/stenalder.htm   www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9151846349 
 

 

     Så här gör ni: 
 

1 Använd en PET flaska. Den skall bli ert 
ekosystem, en liten biosfär, en liten jord 

2 Lägg i 1 cm med grus i botten 
3 Fyll i med jord ca 1/5 av flaskans volym dvs. ca 3 

cm jord 
4 Fyll på med vatten så att det täcker gruset ca 1/3 dl 
5 Plantera försiktigt en växt – peta ner den med en 

blompinne 
6 Lägg i några frön 
7 Lägg i en sten 
8 Sätt på kapsylen 
9 Sätt fast en etikett på flaskan med datum när ni 

startade ekosystemet/biosfären 
 

Ekosystemtjänster  
Mikroorganismernas frigörelse av 
näringsämnen, deras nedbrytning av 
föroreningar i luft, mark o vatten, 
insekternas pollinering, vegetationens 
vattenreglerande effekt 
 

http://www.buf.kristianstad.se/kick/not/kretsloppsburken/mojligheter/mojligheter.htm
http://www.buf.kristianstad.se/kick/not/kretsloppsburken/recept/recept_vatten.htm
http://www.fornaker.org/stenalder.htm
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9151846349
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Utifrån årstid förbereder läraren vilka växter som kan plockas och tillagas. Det kan vara bra 
för yngre barna att det finns tillverkade eller köpta kort med de växter, som ska samlas in. 
Förslag på växter under våren kan vara almfrön, björkblad, små maskrosblad, svinmålla,  
Grupper kan delas in med hjälp av växtkorten. Läraren ger en växtlista respektive växtkort 
och en skål till varje grupp. Efter insamlandet läggs alla växter i en skål. Till salladen kan 
krutonger tillsättas. Läraren går igenom hur stormköket fungerar och varje grupp får ett eget. 
Brödet delas i små fyrkanter och steks i olja med lite örtsalt. 
 
När allt är klart serveras salladen med saft eller dricka från bär och växter. Te av till exempel 
tallbarr, blåbär är ett alternativ om det behövs varm dryck. 
Webbadress  http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/xBilagan_2008_nodmat.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Köttätande växter (Årskurs 6-9) 
 
Syftet är att upptäcka att några växter i Sverige överlever på smådjur 
 

           
www.artportalen.se 
Fluga i sileshår                                                     Storsileshår med fjäril 
I samband med studier av ekosystemen våtmark, mosse och myr passar den här övningen in. 
Läraren förbereder med att visa de olika arterna av sileshår. Eleverna får fundera på frågor 
som till exempel hur växten sileshår fångar insekter, hur den smälter/äter dem och vad som 
händer efteråt med resterna. Läraren delar in i grupper och låter grupperna skriva en egen 
hypotes. Grupperna letar nu reda på sileshår och studerar om olika individer av sileshår är i 

http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/xBilagan_2008_nodmat.pdf
http://www.artportalen.se
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olika stadier av matsmältning. Läraren låter grupperna få tid att observera om någon växt har 
fångat in en insekt. 
 
Läraren avslutar med ett samtal om gruppernas hypotes och resultatet av observationerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övning 8 Stråjakt (Årskurs 6-9) 
 
Syfte är att introducera stråväxterna och deras betydelse i vegetationen  
 

 

       
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/- alla bilder 
Hundstarr - Halvgräs   Vårfryle – Fryleväxt     Hundäxing – Gräs           Veketåg – Tågväxt 
 

Sileshår 
- Tre arter av sileshår - småsileshår, storsileshår och rundsileshår. 
- Växer på vitmosstuvor med låg näringshalt. 
- Rosettbladen är i kanten och på hela översidan fullsatta av 

långskaftade, vackert purpurröda körtlar med känsel och 
rörelseförmåga. 

- Körtelhårens känselförmåga känner av främmande djur som hamnar på 
bladet. Samtidigt som bladet rullar sig kring bytet, så avsöndrar det 
olika vätskor bl. a enzym som smälter proteinerna i djuret. 
 

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/
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Stråväxter är ett samlingsnamn för gräs, halvgräs, tåg- och fryleväxter (Anders Rapp, 
Väntande, spännande natur 1992) och täcker stora delar av jordens öppna marker. Det är en 
ansenlig mångfald av arter och föda för många växtätare.  
 
I den här övningen får eleverna möjlighet att upptäcka stråväxternas olikheter, deras blommor 
och deras frön. Läraren har en genomgång av grundläggande kunskaper (se ruta Anders Rapp, 
Väntande, spännande natur 1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag på aktiviteter som gruppen kan göra. Listan kan delas ut. 

 
1. Lista tre allmänna observationer av olika gräs. En observation kan vara att alla har 

blommor. Diskutera observationerna utifrån Varför det ser ut så? 
2. Leta reda på en stråväxt från var och en av de fyra grupperna. Vad är det för fler 

skillnader än stjälken, strået? 
3. Leta reda på om några stråväxter har frön. Hur ser fröna ut? Titta i lupp. Plocka gärna 

och sortera i olika grupper. 
4. Bind en gräskrona (Se Hemslöjdens bok Grönt är skönt eller Krona och krans) 

www.hemslojden.org/1200553030225023952692.dsp 
 

                                               
 
 
 
 

 

http://www.hemslojden.org/1200553030225023952692.dsp


31 
 

Övning 9 Naturens/växternas färger (Årskurs 6-9)  
 
Syfte är att upptäcka naturens färger och dess användande under årtusenden 
 
Naturens färger ger en inblick i vatten- respektive fettlöslighet samt ljusbeständighet. Det är 
väl sammankopplat med kemiämnet. Läraren samtalar om hur människor har framställt färger 
för textilier och bruksföremål.  
 
Material behövs för de tre olika förslagen till utforskning av växternas färger.  
Gruppindelning kan göras med hjälp av växtkorten, vilket underlättar artkunskapen för 
insamlandet av växter. I aktivitet 2 är det bra om växter har plockats in och torkats innan 
övningen genomförs, därför att resultatet blir bättre med torrt pigment. 
 
Förslag på aktiviteter som gruppen kan göra. Listan kan delas ut. 
 

1. Växtfärga garn med hjälp av blad, lav eller rötter på stormkök. Samla in för några 
olika recept förslagsvis tre, vilket kan ge tre olika färger. Det behövs då tre stormkök. 

 

                     www.naturjobbelvhyttan.se/12012971                                                 http://www.fingerfardig.nu/kurs/tema.html 

 
Material som kan användas är löv från träd och växter, lökskal, bark, granris, 
ljungblommor, lavar med mera. Antingen prövas tre olika växtmaterial eller används 
en växtfärgningsbok med recept. Pigment, som kan köpas är vejde, krapp och 
koschenill. Att växtfärga med svamp har liten annan teknik, som inte tas upp här. 
Växtmaterial läggs i vatten och dras ur i hög värme minst en timme. Några 
växtmaterial kan kräva betydligt längre tid. När färgbadet är klart enligt receptet silas 
delarna bort och kvar är en färgad vattenmassa, ett färgbad. 
 
Garnet behöver betas om det ska användas för textilier. Betningen innebär att färgen 
sedan fastnar på garnet. Grundreceptet är 

100 g garn 
5 liter vatten 
15-25 g alun 
10 g vinsten 

http://www.naturjobbelvhyttan.se/12012971
http://www.fingerfardig.nu/kurs/tema.html
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Man kan också beta med mjölon om man vill vara extra tidsenlig. Då ska man vara 
uppmärksam på att för mycket mjölon (max 90-100g per 100g garn) kan ge en gul 
färg enligt webbsidan Medeltiden i fokus. 

När det förbetade garnet ska färgas är det viktigt att det är blött och håller samma 
temperatur som färgbadet. Grundreceptet är 

100 g garn 
5 liter vatten 
Färgmedel 

Färgbadet får inte överskrida 90 grader och börja koka. Det är mycket viktigt, för 
annars förstörs ullen. 

Om läraren bara vill visa olika färger i naturen så lägg ner garnet direkt i vattnet och 
växtmaterialet och låt det stå på hög värme en timme. 

 
 

2. Tillverka akvarellfärger för att måla på papper. Plocka växter eller använd torkade 
växter som stötts och mals ner till pigment. Pigmentet blandas med ett bindemedel 
som tapetklister eller filmjölk. Vatten och socker tillsätts. 
 
Tillverka egna akvarellfärger  
(Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • x-Bi-lagan augusti 2008)  
 
1 tsk färgpigment (torrt) 
2 kryddmått (Gummi arabicum eller) tapetklister som är gjort av stärkelse 
2 droppar vatten 
1 kryddmått socker eller honung 
(ger en mer glänsande yta) 
 
Mortla pigmentet. Blanda ingredienserna och tillsätt därefter mer vatten till önskad 
tjocklek. 

 

 
         www.husohem.se/Fixa/Renovera/Mala-m-fargpigment 
         Jordpigment 
 

Måla med filmjölk 
Blanda en del filmjölk med 4 - 5 delar vatten.  
Ta en palett, till exempel en papperstallrik. Häll lite av 
blandningen på paletten och rör i lite pigment med en pensel. 
Ha en pensel till varje färg och skölj ofta.  

http://www.husohem.se/Fixa/Renovera/Mala-m-fargpigment
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3. Gör en färgpalett av naturens färger. Genom att plocka blad, blommor, frukter, bär, 
växtdelar, pinnar, lav, mossa etc. och sedan gnida och skrapa dessa mot ett sandpapper 
ansätts en färg. Färgskalan ser olika ut på våren respektive hösten.  

 

                Ammi Wohlin.www.hållbarframtid.se 
 
Se bilaga: xBilagan_2008_akvarellfarger 
Webbadress  http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/xBilagan_2008_akvarellfarger.pdf 

Jord som pigment/färgpulver 
Jord eller lera kan användas som färg. Lägg REN jord 
i en hink med mycket vatten, rör om och häll 
blandningen genom en sil. Låt blandningen stå i ett 
dygn utan att röra den. Då sjunker det mesta av jorden 
till botten. Häll sedan försiktigt, försiktigt bort vattnet. 
Det som är kvar i hinken kan du nu måla med. 

Du kan också torka jorden. Häll ut den våta jorden på 
ett tyg som ligger på tidningar på golvet. Den får ligga 
och torka och bli hård. Ta en bit och gör pulver i en 
mortel. 

http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/xBilagan_2008_akvarellfarger.pdf
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Träd 

Övning 1 Lek med trädkort (Årskurs 1-3) 
Syfte är att introducera några svenska trädarter och trädaktiviteter 
 

 
                www.barnbokhandeln.com/affischer-50-x-70-cm/65-svenska-trad.html 
 
Läraren köper in vykort med de svenska träden (www.hjelms.se eller www. 
barnbokhandeln.com) och laminerad dem. På bilderna finns trädet, knoppen, bladet, hon- och 
hanblommorna och frukten. Alla står i en ring och läraren delar ut ett trädkort till varje elev.  
Läraren använder sig utav påståenden om träd (se rutan).  Det kan till vara exempel: Jag har 
barr eller jag har röda frukter/bär.  När påståendet är sagt ska eleverna observera sitt trädkort 
och vifta högt i luften om de tror att påståendet är sant. Läraren går inte igenom vad som 
verkar rimligt eller ej, utan fortsätt med cirka 10-12 påståenden. Sedan samtalar läraren om 
vad eleverna trodde och vad som verkade svårt att bedöma. Oftast är det han- honblommor 
eller bladkanterna som kan vålla problem. 
Därefter försöker eleverna para ihop sig/gruppera sig. 
För de lägra åldrarna kan det vara bra om varje trädkort har en  
dubblett. Eleverna ska då hitta sin partner med samma träd.  
 
För de äldre eleverna kan grupper bildas med tre eller  
fyra genom att de går runt och hittar ett gemensamt  
kännetecken som till exempel:  
alla har röda bär, alla har hängen (oavsett om  
det är frön eller blommor). 
När de är färdiga, så gör läraren en genomgång,  
så att alla grupper berättar vad de har gemensamt.  
Nu är det bara att fortsätta med trädaktiviteter. 

Förslag på påståenden: 
• Jag har röda bär 
• Jag har barr 
• Jag har vita blommor 
• Jag har svarta bär 
• Jag har ljusbruna knoppar 
• Jag har kottar 
• Jag har enkla blad 
• Jag har nötter eller ollon 
• Jag har svart och vit stam 
• Jag har sågade bladkanter 
• Jag har frön som kan flyga 
• Jag tycker barnen om att leka i 
• Jag har sammansatta blad 
• Jag har handflikiga blad 
• Jag har parflikiga blad 
• Jag är ett klätterträd 
• Jag har naggade bladkanter 
• Jag har en stam som vuxna gärna 

lutar sig emot 

http://www.barnbokhandeln.com/affischer-50-x-70-cm/65-svenska-trad.html
http://www.hjelms.se
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Övning 2 Bladformer (Årskurs 1-6) 
 
Syfte är att upptäcka blads mångfald och ta del av några botaniska begrepp 
 

                  
                                    Ammi Wohlin.www.hållbarframtid.se  

 
Läraren delar in i grupper och låt grupperna leta efter många olika blad från träd och buskar 
under cirka fem – tio minuter. Läraren har förberett kartongark skrivna med texten: Enkla 
blad – Sammansatt blad. När de kommer tillbaka sorterar de löven i olika högar, en 
grovsortering.  En finare sortering görs på ytterligare ett ark där det har skrivits för enkla blad 
– helt, parflikigt, handflikigt och för sammansatta blad – parbladigt och fingrat. 
Grupperna tar högarna och försöker lägga ut dem rätt i grovsorteringen och fortsätter med 
stöd av läraren till den finare sorteringen, vilket innebär bestämningen av bladets form. När 
löven ligger i travar samtalar läraren om den tredje nivån av artbestämning nämligen 
bladkanten. Hur ser den ut? Är den tandad, naggad, helbräddad eller sågad? 
 
Sedan skapar grupperna skapar ett småkryp med löven på ett vitt papper. Avslutningsvis blir 
det vernissage. Antingen berättar gruppen något om sitt småkryp eller får de andra grupperna 
gissa vilket djur det föreställer. Grupperna fotar med digitalkamera. 
   

    
                                                                             Ammi Wohlin.www.hållbarframtid.se                                                                
 
Se gruppindelning blad/löv och bilaga: Extra_2005_Bladmemory 
Webbadress http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Extra_2005_Bladmemory.pdf 
 

http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Extra_2005_Bladmemory.pdf
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Övning 3 Skogsgamlingar (Årskurs 4-6) 
 
Syfte är att väcka intresse för stubbar, torrakor och legor och upptäcka  
deras betydelse i ekosystemet skog 
 

     
www.myra.nu/stubbrotvalt.html - alla bilder 
Högstubbe    Stubbe och låga                      Torraka 
 
Läraren inleder med livscykeln hos skogens träd och låter eleverna få fundera på vad som 
händer med stubbar. Skogsgamlingar introduceras (se ruta). Eleverna delas in i grupper med 
hjälp av trädkort.  
 
Förslag på aktiviteter som gruppen kan göra. Listan kan delas ut till eleverna. 
 

1. Leta reda på de fyra skogsgamlingarna i närområdet och memorera var de finns. Väl 
tillbaka byggs en karta över området med naturmaterial och skogsgamlingarna 
placeras på ”rätt” plats.  

2. Skriv frågor till en skogsgamling, leta reda på den i skogen och intervjua den. Svaren 
från till exempel en stubbe eller en torraka kan vara helt påhittat eller giltig 
information. Använd medtagna böcker och för in relevant fakta. Låt grupperna 
redovisa sina intervjuer vid respektive skogsgamling. 

3. Undersök en skogsgamling och vad som finns runt den, som till exempel svampar, 
växter, smådjur med mera. Använd gärna lupp och petriskålar (små plastskålar). 

4. Måla av skogsgamlingar  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.myra.nu/stubbrotvalt.html
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Övning 4 Trädstig (Årskurs 4-9) 
 
Syfte att lära känna träden genom dikter och samtidigt få reflektionstid i tysthet 
 

 
www.gashagapirar5.se/gashagapirar5/extern/forening_och_naromrade.htm 

 
Läraren hänger ut fem-sex dikter utefter en stig. En lämplig stig löper en slinga så att alla 
elever kommer tillbaka till utgångspunkten. Om den behöver markeras eller inte, avgör 
läraren. I varje dikt finns namnet på trädet. Läraren har strukit över namnet med svart 
tuschpenna.   
Det finns två sätt att genomgöra övningen. Det ena är att eleverna går iväg i par och försöker 
lösa vilka träd som finns ”gömda” i dikterna. Det andra sättet är att vid stigens början samtala 
om vikten av tystnad. Frågor som: När är du tyst? Är du med dina egna tankar då? Vad är du 
rädd för?  
Sedan slussas eleverna iväg en och en. Det har betydelse hur pedagogen slussar iväg eleverna 
för att alla ska komma till ro för reflektion och kunna läsa dikterna. De får inte gå ifatt någon 
annan, men det kan vara bra att se någon framför sig så de känner sig trygga. (Någon modig 
går först, någon trygg går sist och låter de ”osäkra” gå däremellan.)  
 
När alla är tillbaka läser läraren dikterna och utelämnar trädets namn. Läraren poängterar att 
det är viktigare att tro något än att inte veta. För om det finns en tro, så finns en tanke och alla 
tankar är viktiga för utveckling. Eleverna/paren får föreslå vilka träd de tror att dikterna 
innehåller.  Läraren kan berätta vad som är det karakteristiska i dikten för den speciella arten. 
I dikterna har begreppen markerats med fet stil.     
 
Se även bilagan: Bilagan2_2006_Nov talande träd 
Webbadress  
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/bilagan2_2006_Nov.pdf 
 
 

Harry Martinsson 
… vita och dagbenta 
vandrar sina allésteg upp till en herrgård.  
Andra samlades och bildade en lund 
och två små dungar. 
Löven var ännu friska. 
Det var ännu om våren 
i trädens årliga barndom 
då landskapet lekte. 
 
(björkar) 
 

Esias Tegner 
Dodonas … talade fordomsdags 
ur helga skuggors stammades ödets dom. 
Ännu idag för den vises öra 
viskar en stämma i edra toppar. 
 
(ekar) 

Harry Martinsson 
... står tätt invid ...  
De schalar sig samman.  
Håller ett barrbrätte över linneornas 
klockor.  
Lågt fladdrar gräsmottet framåt  
Med ohörda vingslag.  
Här viskar skogen i Norden  
Sin minsta visa.  
 
(granar) 

Viktor Rydberg 
Så lätta och ljusa mot vårblå luft 
i rader … kronor stå 
med blom i gula fransar, 
i spelande ljus från stam till stam 
längs glada soliga vägar fram 
en sjungande sunnan dansar. 
 
(lönnar) 

http://www.gashagapirar5.se/gashagapirar5/extern/forening_och_naromrade.htm
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/bilagan2_2006_Nov.pdf
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Övning 5 Knoppar (Årskurs 4-9) 
 
Syfte är att se trädarternas olika knoppar  
 
 

     
Okänt           www.bokia.se/bok/9789151846026/svenska-trad-pelle-holmberg-marie-louise-eklof/  
        http://thort.se/blog/tag/knopp/ 
 
Under vintern är det möjligt för eleverna att upptäcka trädens knoppar. Eleverna börjar med 
att titta runt med lupp (förstoringsglas) på de olika trädknopparna. Hur ser de ut? Trubbiga, 
spetsiga, håriga, svarta, bruna, ensamma eller flera tillsammans?  Läraren kan gärna gå 
igenom olika adjektiv som kan användas.  
 
Efter en första upptäckt ger läraren ut en knoppbestämning till eleverna till exempel 
Fältbiologernas Träd och buskar vintertid. De prövar att artbestämma och slutligen väljer de 
ut tre träd, som har sly. Slykvistarna skär de av och markerar med en etikett på varje, vilket 
träd de tror att det är. Kvistarna sätts i vatten inomhus och när de slår ut avgörs om 
artbestämning blev rätt. 
 
För yngre åldrar kan ett knoppis spel användas. Se Naturpedagogens förlag 
www.naturpedagogen.com/läromedel%20förskolan.htm 
 
 

              
 
www.naturpedagogen.com                      Ammi Wohlin www.hållbarframtid.se 

http://www.bokia.se/bok/9789151846026/svenska-trad-pelle-holmberg-marie-louise-eklof/
http://thort.se/blog/tag/knopp/
http://www.naturpedagogen.com/l
http://www.naturpedagogen.com
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Övning 6 Vårens träd (Årskurs 4-9) 
Syfte är att se hur trädarter skiljer sig åt 
 

 
http://rubensrabatter.blogspot.com/2009/07/lindblomsgront.html 
Lind blommor 

            
www.vattenriket.kristianstad.se/vykort08/080129.htm                           www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-  
                                                                                                                        lan/bohuslan/molndal/gunnebo/var-i-gunnebo/ 
Hassel honblomma                                                               Hassel hanblomma 
 
Under våren slå både blommor och blad ut på de svenska lövträden. Läraren samtalar om: Hur 
ser trädens blommor ut? När finns blommorna? Hur pollineras blommorna? Hur sprids fröna? 
 
Varje elev letar reda på tre egna träd, som de undersöker under våren. Träden ska vara från 
skilda arter. Eftersom träden väljs under vintern kan det artbestämmas med hjälp av 
knopparna (se Växter övning 5). En annan möjlighet är att träden studeras, samtidigt som en 
kvist tas in och ställs varmt. Bladen kommer att slå ut och det blir lättare att bestämma träden 
med hjälp av löven. Eleverna ritar upp sitt eget observationsschema och skriver vad de tror 
kommer att hända, en hypotes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lövträd  
• Vegetativ förökning - skjuta nya skott från gamla rotsystem 
• Reproduktiv förökning – Blommorna kan innehålla 

honorgan/pistill och hanorgan/ståndare. Ibland kan det vara 
olika blommor på samma träd (hassel, björk). I några fall 
finns det honträd respektive hanträd (sälg) 

• Pollinering sker med vind (björk, hassel) eller med insekter 
(lind, sälg ) 

• Fröspridning sker med vind (björk), vatten (al) eller djur (ek, 
bok) 

http://rubensrabatter.blogspot.com/2009/07/lindblomsgront.html
http://www.vattenriket.kristianstad.se/vykort08/080129.htm
http://www.naturskyddsforeningen.se/kretsar
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Övning 6 Höstens träd (Årskurs 4-9) 
 
Syfte är att upptäcka lövfällningen hos olika trädarter 
 

                 
www.svenskaturistforeningen.se/ 
PageFiles/9066/h%C3%B6stl%C3%B6v.jpg                                                http://farm4.static.flickr.com/3045/2933627362_20e687fbee_b.jpg 
                                 
 
Läraren samtalar om varför lövträd fäller sina löv till skillnad från barrträden. Vad händer?  
Varje elev väljer ett eget lövträd. De antecknar var trädet står geografiskt. Är det inne i 
skogen, ute på öppen mark eller nära vatten?  Tio löv på samma kvist märks med plasttejp. 
Eleverna ritar upp sitt eget observationsschema och skriver vad de tror kommer att hända, en 
hypotes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Månad     
Trädslag februari mars april maj juni 
?      
?      
Hassel      
?      
?      
      

Lövfällning 
• Varför? Uttorkning därför att den frusna marken inte kan leda upp 

vatten från rötterna till trädet. 
• Före lövfällningen bryts det gröna klorofyllet ner, innehåller 

proteiner. 
• Gula färgerna kommer från karotenoider som funnits i bladet men 

dolts av det gröna klorofyllet. Röda färger kommer främst från 
antocyaniner som påverkas av temperaturen och nybildas på hösten. 

• Träden åldras och bladen dör ungefär samtidigt, vilket styrs av 
dagsljusets längd, fotoperioden och temperatur. 

• Själva bladfällningen sker i ett abskissionsskikt, som bildas vid 
bladbasens fäste på stammen. Cellväggarna förslemmas och upplöses, 
vilket gör att cellerna lossnar från varandra i abskissionsskiktet. 

http://www.svenskaturistforeningen.se/
http://farm4.static.flickr.com/3045/2933627362_20e687fbee_b.jpg
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 Månad   
Löv September Oktober November 
10    
9    
8    
7    
6    
5    
4    
3    
2    
1    
0    

 
 
Antal märkta löv som sitter kvar noteras. Eleverna jämföra sina träd med andras och funderar 
på: Är det skillnad mellan arter? Är det skillnad mellan samma trädart, som står geografiskt 
på olika platser? Med hjälp av tabellen kan ett diagram ritas 
 
Se även xBilagan_2008_traden_savar 
Webbadress http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/xBilagan_2008_traden_savar.pdf 
 
Se även bilagan: Bilagan Extra_2005_Oktober löven och xBilagan_2008_bjorken 
Webbadress  http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Extra_2005_Oktober.pdf 
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/xBilagan_2008_bjorken.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/xBilagan_2008_traden_savar.pdf
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Extra_2005_Oktober.pdf
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/xBilagan_2008_bjorken.pdf
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Pollinering 
 

Övning 1 Humledofter (Årskurs 1-6) 
 
Syfte är att upptäcka dofternas betydelse för att orientera sig respektive hitta en 
partner 

 

             
http://plommenad.blogg.se/2009/february/                           skaggmesenskartbok.blogspot.com/2007_07_01_ar... 
                                                      Pollenkorn 
 
Den här övningen kan göras på två olika sätt. 
Orientera sig 
Läraren delar kassen i två grupper. Den ena gruppen sätter sig i en skogsbacke. De är nu 
blommor. Var och en får en doft, en parfym, som de stryker någonstans på kroppen. Den 
andra gruppen ställer sig i en ring. De är nu humlor och över deras ögon knyts bindlar. Varje 
humla får nu en doft och ska nu försöka orientera sig till den blomman med samma doft, rätt 
doft. De kan låta som humlor  bzzzzzz … bzzzzzz, men ingen blomma får säga något. 
När alla humlor har hittat sin blomma, så byter grupperna roller och gör om övningen. 
Hitta en partner  
Läraren delar in eleverna i par. Varje par får en doft som till exempel kanel, apelsin, nejlika, 
rosor … De lägger på sin doft någonstans på kroppen förslagsvis armarna. Varje par delar på 
sig och går en bit ifrån varandra. Alla sätter på sig en bindel och med hjälp av luktsinnet, 
doften ska de hitta sin partner. 
 
 
 
 
 

http://plommenad.blogg.se/2009/february/
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Övning 2 Följ en humla/ett bi (Årskurs 1-9) 
 
Syftet är att förstå vad och hur insekterna pollinerar och deras betydelse för 
grödorna. Pollinering är en gratis ekosystemtjänst 
 

        
www.farfars-handelsbod.com/humlan.htm 

 
Läraren väljer en solig dag då humlor och andra insekter är framme. Passet börjar med en 
samling och en genomgång om humlor och deras betydelse som pollinerare.  Läraren delar in 
i grupper och låter eleverna arbeta med följande uppgifter. Listan kan kopieras och delas ut. 
 

1. Fånga humlor med slaghåv. Titta med lupp och artbestäm dem med hjälp av 
planscherna. Hur många olika arter hittar ni? 
 

2. Följ en humla under 5 minuter. Hur många blommor besöker den? Hur länge stannar 
den i blomman? Om ni går riktigt nära, kan du se pollen på humlan. Var hittar ni 
pollenet? 
 

3. Rita blommor i fem olika geometriska former till exempel triangel, kvadrat, cirkel, 
rundlar med kronblad på gult papper. Dubblera så att ni har två av varje. Lägg på en 
klick sockervattensmet på en av varje form. Till vilka blommor flyger humlorna? Med 
socker eller utan? Vilken form är mest attraktiv? 

 
4. Bygg ett enkelt humlebo av följande material: en blomkruka, lite gräs från ett gammalt 

musbo. Humlor lockas till musurin. Placera och gräv halva krukan upp och ner i en 
sluttning. Gräset har placerats inne i krukan. skydda hålet upptill mot regn, men täck 
det inte. Återkom till platsen och se om den blir bebodd 
 
Humlor 

• 40 arter inkl. snylthumlor 
• Pollen, viktigaste näringen för 

larver 
• Sälg och videväxter, klöver, 

äppelträd, skogs- och trädgårdsbär 
är viktiga pollenkällor 

• En humla kan pollinera 2000 
blommor/dag 
 

Anna M. Roos 
 
Se humlan, hon tumlar 
Och fumlar och drumlar 
Beständigt omkull! 
Bland blomstren hon famlar 
Och ramlar och famlar 
Av honung sitt hull. 
 
Hon brummar och surrar 
och surrar och hurrar 
Och skrålar av fröjd: 
”Får blott blomstren jag picka 
och dricka och hicka, 
då är  jag nöjd!” 
 

http://www.farfars-handelsbod.com/humlan.htm
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Övning 3 Fjärilar och blommor (Årskurs 1-9) 
 
Syftet är att förstå vad och hur insekterna pollinerar och deras betydelse för 
grödorna. Pollinering är en gratis ekosystemtjänst. 
 

 
www.guteinfo.com/scripts/lankar.asp?id=2179 
Apollofjäril 
 
Övningen kräver en plats där det finns mycket fjärilar. Det kan vara en äng eller en trädgård. 
Vissa växter drar till sig fjärilar som till exempel timjan, nässlor, tistlar, fjärilsbuskar, 

Gör så här: 

• Tag en blomkruka av lera som är ca 15 cm vid. Se till att det finns ett hål 
i botten av krukan.  

• Gräv ett hål i marken så att krukan får plats upp och ner och botten är i 
jämnhöjd med marken. Det är bra om platsen är solig och skyddad, gärna 
med högt gräs omkring.  

• Fyll krukan till hälften med bomaterial. Bäst är material från gamla sork- 
eller musbon. Löst packat hö eller spån går också bra. Man kan be att få 
spån från en zooaffär som legat i musburarna och som luktar mus.  

• Ställ ner krukan i hålet och packa jord omkring. Lägg några stenar runt 
hålet så liknar det ett naturligt hål mer. 

(Beskrivningen är hämtad från Naturskyddsföreningens bok "Vilda grannar".) 

http://www.guteinfo.com/scripts/lankar.asp?id=2179
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flockblomstriga växter och hela kryddträdgården. Läraren förbereder övningen med att 
kopierat observationsschema (se nedan). Vid genomgången behöver läraren betona vikten av 
att sitta i tystnad under cirka femton minuter. 
 
Eleverna får varsin lupp, sittunderlag, papper och en penna. Eleverna placeras ut en bit från 
varandra så att de kan observera blommorna i lugn och ro. De väljer ut först en blomma som 
de observerar och ser vilka fjärilar som kommer dit och hur länge de är där. De äldre (M,H) 
följer schemat och fyller i fjäril 1, beskriver med några ord färg, form, mönster och sedan 
tiden i sekunder. När halva tiden gått väljer de en ny blomma som skiljer sig från blomma ett. 
Observationerna görs om för blomma två. När övningen är slut tittar de med lupp i blomma 1 
och 2. Vad upptäcker de där? 
 
Efter övningen samlas eleverna i en ring och läraren samtalar om vilka fjärilar som har 
kommit dit och ungefär hur länge de är där. Samtalet fortsätter med: Vad gör de i blomman? 
Vad händer där?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observationsschema 
 
Blomma 1 Beskrivning Tid - sek Doft - Syn 
Fjäril 1    
Fjäril 2    
Fjäril 3    
Fjäril 4    
Fjäril 5    
Fjäril 6    
Fjäril 7    
Blomma 2 Beskrivning Tid- sek Doft - Syn 
Fjäril 1    
Fjäril 2    
Fjäril 3    
Fjäril 4    
Fjäril 5    
Fjäril 6    
Fjäril 7    

Pollinering 
• Pollinering är en förutsättning för befruktning med hon- och hanceller som smälter samman. 

Utbyte av arvsanlag sker. 
• Ståndarknappens (hanligt organ) fyra rum innehåller pollen, som egentligen är en spor. Inne i 

sporen finns tre celler varav två är sädesceller. 
• Fruktanlag (honligt organ) med pistill, vars märke fångar in pollenkornet och ett stift ner till 

fruktämnet. inne i fruktämnet finns fröämnen/fröanlag som ska befruktas. 
•  Pollenet fastnar på det klibbiga märket och ur det växer en pollenslang, som når ner till ett 

fröämne där sädescellen befruktar fröämnets ägg. 
• Pollinering är en ekosystemtjänst, vilket innebär att grödor befruktas och vi får t.ex. frukter, 

bär, oljeväxter 
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Insekternas föda 
• Fjärilar söker energigivande nektar som upphämtas med sugsnabel inne i blomman. Nektar är 

sockervatten, som varierar i sammansättning från 2 -80% mellan arter. Sockermängden är beroende 
på pollinerare t.ex. bipollinerande arter har mindre socker än fladdermuspollinerande. Nektarn 
utsöndras från nektarkörtlar/nektarier som har ombildats från någon av kronbladens delar t.ex. 
ståndarknappar(backsippa), kronbladen (smörblomma), blombotten (körsbär). 

• Fjärilarnas smakorgan sitter på sugsnabel och fötter. Nattfjärilar som svärmare är snabba och 
kräver mycket energi, mycket nektar. 

• Insekternas kan även söka föda där söta ämnen avsöndras. de lockas till platser som ruttnade 
frukter eller animalier, savande träd, bladlöss sekret 

 
Hur hittar insekterna blommorna? 

• Hur söker sig insekter till blommorna? Om det är med synen eller doften, kan avgöras genom att 
observera hur insekten flyger till blomman. 

• Doften är eteriska oljor som är lättflyktiga och har olika intensitet i blommornas enskilda delar. 
Luktsinnet hos insekterna sitter på antennerna. 

• Blommornas färg och form passar in till synförmågan hos insekterna. De kan se ultraviolett ljus, 
vilket innebär att insekterna ser världen annorlunda än andra organismer. Blommorna kan ha en 
annan färg i centrum därför att kanterna reflekterar ljuset men inte centrum. Blommorna kan vara 
matta eller glänsande. Streck och mönster i blomman oftast på kronbladen t.ex. harsyra kallas 
nektarmärken och är till för att hjälpa insekterna att orientera sig till nektarn. Ibland finns 
landningsplatser som t.ex. styvmorsviol eller en tratt som t.ex. hampdån. Blommorna har fler knep 
att locka till sig insekter genom att vara många tillsammans t.ex. gulmåran eller att ha sterila 
kantblommor t.ex. prästkrage. 

Pollen 
• Pollen innehåller näringsämnen som proteiner, fetter, sockerarter, vitaminer, mineraler. 
• Växter som lämnar pollen är tvåkönade 
• Pollen består av korn som ofta är taggiga eller klibbiga av feta ämnen, så att de kan fastna på 

djuren. Djuren är oftast håriga. 
• Växterna öppnar sina ståndarknappar på en bestämd tid varje dag, vilket är olika för arterna. 

ljusstyrkan, temperatur, jord- och luftfuktighet har inflytande på blommans öppningstid.  
Insekterna kan då ”hämta” färsk pollen. 

• Många djur äter både nektar och pollen t.ex. svävflugor, bin, skalbaggar, fladdermöss. 
• En primitiv mal(nattfjäril) äter bara pollen 

 

Handpollinering i Kina 
 
”Bönderna i ett av de mest berömda fruktdistrikten i Kina har inte sett några bin eller humlor i 
träden sedan slutet av 80-talet. I stället klänger de själva runt och pollinerar med hjälp av 
cigarettfilter eller vippor av kycklingdun. Orsaken till insekternas försvinnande är 
överanvändning av kemiska bekämpningsmedel. Och sprutandet fortsätter. ” 

” Det moderna jordbruket har inte varit tillräckligt noga med att värna om de pollinerande 
insekterna. Den senaste tiden har det rapporterats om mystisk bidöd i Amerika och i Kina har 
människorna redan tagit över binas roll. Professor Tang Ya, som arbetar vid institutionen för 
biologisk mångfald vid Sichuans universitet berättar människor som pollinerar fruktträd är 
mycket vanligt i Kina. Mellan 80 och 90 procent av alla äpplen och päron som säljs i Kina är 
resultat av handpollinering” 

”Att handpollinering tagit över i Kina beror dels på att det kan ge en god skörd på liten yta. Dels 
beror det på att Kinas jordbruk använder så mycket gifter att insekterna inte kan leva.” 
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Jord 
 

Övning 1 Lek Tusenfoting (Årskurs 1-3)  
 
Syftet är att upptäcka koordinationen hos ett djur med många ben 
 

 
www.guteinfo.com/scripts/gotland_utflykter.asp?id=2528 
Tusenfoting 

 
Många elever känner den långsamma tusenfotingen och kanske även den snabba 
stenkryparen. Alla elever ställer sig bakom varandra med händerna på den framförvarandes 
axlar. Läraren frågar: Hur många ben har ni tillsammans? När gruppen vet, så samtalar de  
om vikten av att samarbeta för benen ska åt samma håll.  
 
Den som går först är ledaren och är därmed huvudet som bestämmer. ”Huvudet beslutar om 
olika rörelser med ben och kropp. Alla måste göra likadant det vill säga på samma sätt. Efter 
en stund byts ”huvudet” och ställer sig sist. Leken avbryts efter en stund och läraren samtalar 
om hur det kändes. 
 

Övning 2 Fem steg till jord (Årskurs 1-9) 
 
Syftet är att upptäcka nedbrytningens olika faser 
 

 
www.ostersund.se/boleva/nyheterboleva/nyhetsarkivboleva/nyheterboleva 
2009/primajordtillsalu.5.2380a76712110d8b30480008150.html 

 

http://www.guteinfo.com/scripts/gotland_utflykter.asp?id=2528
http://www.ostersund.se/boleva/nyheterboleva/nyhetsarkivboleva/nyheterboleva
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Läraren startar utan introduktion och ber eleverna leta efter löv, som är olika gamla. En kort 
stund senare kommer eleverna tillbaka och sorterar upp löven, så att det finns fem olika högar 
med löv i olika faser av förmultning. Läraren lägger en hög med jord efter det sista och äldsta 
lövet och frågar nu eleverna vad som hänt med löven. Här förs ett samtal utifrån ålder och 
förförståelse. 
 

Övning 3 Skräpplanka (Årskurs 1-3) 
      

Syftet är att upptäcka och förstå hur lång tid olika material bryts ner och vad det 
beror på 
 

 
Ammi Wohlin. www.hållbarframtid.se 

 
Läraren förebereder och plockar fram träplankor och skräp/sopor som till exempel 
aluminiumburkar, glasbitar, kartong, hårdplast, mjukplats, kapsyler, apelsinskal, potatisskal, 
bröd, korvbit. Det behövs även tuschpenna, spik och hammare eller häftapparat. Läraren 
samtalar om nedbrytningsprocessen.  
 
Grupper bildas och varje grupp får en träplanka och möjlighet att välja skräp/sopor. Gruppen 
diskuterar tillsammans vilka olika typer av skräp de tänker välja och vilken ordning de tror att 
de bryts ner. De spikar eller nitar fast materialet från 1-10 där 1 går snabbast. På träplankan 
markerar de en siffra och skriver vilket material det är. Det kan annars bli svårt att se längre 
fram. Gruppen ritar upp plankan med siffra och text på ett papper. De noterar också hur lång 
tid de tror att varje material tar att förmultna. 
   
Nummer Material Tid 
1 Bröd  
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
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Träplankorna läggs upp och ner i närmiljön. De döljs med gräs och annat naturmaterial och 
sedan markeras platsen. Grupperna ritar en karta och skriver en platsbeskrivning på ett 
papper, så gruppen kan hitta tillbaka. 
 

Övning 4 Nedbrytarna (Årskurs 1-9) 
 
Syftet är att upptäcka mångfalden av småkryp i en näve jord/kompostjord och 
förstå deras betydelse för nedbrytningen 
 

    
http://home.astrakan.hig.se/  www.artportalen.se/bugs                             
matsvin/hemsida/book/export/html/7 
Hoppstjärt                                               Skogsjordkrypare 
   
Läraren har plockat fram brickor med kompostjord.  Grupper bildas och de får en bricka, 
luppar, bilder och petriskålar (små plastfat). 
Grupperna undersöker jorden och letar småkryp. Sedan observerar och studerar grupperna 
småkrypen i lupp. De skriver frågor som de undrar: Varför ser ut som de gör? Hur beter de 
småkrypen? Var och en tecknar av ett djur. Läraren samtalar runt frågor och funderingar. 
Teckningarna kan användas i efterarbetet. Ett exempel är att en kompost uppritas och 
småkrypen placeras ut.  Eller att en verklig kompost täcks på ut eller insidan av 
småkrypsteckningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilka organismer finns i komposten? 
Maskar, småkryp, svampar, bakterier 
• Maskar hör till gruppen Ringmaskar med tre klasser daggmaskar, havsborstmaskar, iglar (en av 

12 grupper i djurvärlden) 
De har segment. I främre delen finns hjärtan, nervcentral och sinnesceller(reagerar på ljus o ljud). 
I övriga kroppen löper tarm, blodkärl med rött blod och nervsystem. Varje segment reglerar 
vattenbalansen. 

             Masken andas med hela kroppen sk. hudandning. Masken tar upp syre som är löst i vatten. På 
varje   
             segment 4 borst som de kan använda vid förflyttning tillsammans med tvär- och längsgående 
muskler. 
             Masken är hemafrodit dvs. har både han- o honorgan för fortplantning. Parning sker då två maskar  
             lägger sig intill varandra och överför spermier, vilket sker intill gördeln (ett förtjockat parti hos  
             könsmogna maskar). I slemmet som bildar en kokong läggs ägg och sedan förs spermier in,  
             samtidigt som kokongen dras bakåt. Kokongen sluts och trillar av. Den är citronformad och  
             militärgrön. Dyngmask (Eisena foetida) är kastanjebrun med gula tvärränder 5-10 cm. Lövmask  
            (Lumbrius  rubellus) vinröd, inga tvärränder och är längre än dyngmasken. 

http://home.astrakan.hig.se/
http://www.artportalen.se/bugs
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Hur fungerar en kompost? 
• Organiskt material bryts ner och omvandlas till jord. Kväve och fosfor frigörs och blir 

en resurs/näring för nya växter. 
• Komposten behöver: Näring, Syre, Fuktighet 

Näring – viktigt med kol och kväve balansen. 
Kolrikt material är fjolårslöv, hackade kvistar, torra växtdelar 
(för mycket stannar nedbrytningsprocessen upp) 
 Kväverikt material är färskt gräsklipp, färska växtdelar, hushållsavfall (för mycket 
binds inte kvävet utan lämnar i form av ammoniak) 

• Ungefär 1/3 av det som tillförs ska vara kolrikt strömaterial.  Det håller borta lukt och 
flugor 

• Kompostmassan får inte bli för blöt och kompakt, får då inte tillräckligt med syre. 
Problem kan uppstå med dålig lukt och lakvatten. Den kan även jäsa. Viktigt att varva 
med torrt material (torvströ, bark, mull, sågspån, flis, barr, halm) och lufta.  
Kompostera mindre delar och bryt gärna sönder i små bitar. Det går fortare då. 
Allt hushållsavfall inkl. hushållspapper, kaffefilter, äggskal, fiskben, kycklingben (ej 
köttben). 
Ogräs (beror på vilken temperatur man har – hög temp. dödar frön),  
löv, mindre grästuvor  
 

Kom ihåg! 
• Blanda torrt med saftigt 
• Täck med strö 
• Finfördela materialet 
• Luftigt material i botten 
• Håll lagom fuktigt 
• Tillsätt t.ex. hästgödsel, urin 

                                           

• Kvalster millimeter stora djur, hör till gruppen Spindeldjur. Äter såväl växter 
som andra djur. 

• Nematoder små tunna maskar. Hör till gruppen Rundmaskar och har inga 
segment. De är både frilevande och parasiter. De frilevande finns bl.a. i 
vattenhöljet runt jordpartiklarna. De största är då 2,5 mm långa. I ett ruttet äpple 
kan det finnas upp till 90 000 stycken. 

• Enkytreer vita upp till 2 cm långa. Ofta i mycket stort antal. Lever i tång, 
lövförna och ruttnande organiskt material. Hör till gruppen Ringmaskar. 

• Gråsuggor tillhör gruppen Leddjur undergrupp Kräftdjur. De lever av 
multnande växtdelar. Har fler än 8 ben, långa ledade antenner. 

• Tvestjärtar hör till Leddjuren undergrupp Insekter. De har långa antenner, två 
par vingar (täckvingar resp. flygvingar), tång i bakändan som används som 
vapen och som hjälp att veckla ihop flygvingarna . Är huvudsakligen växtätare 

• Dubbelfotingar(tusenfotingar) har två par ben på varje kroppssegment och ett 
par antenner. De lever av multnande trä och blad. De kan även äta friska och är 
då skadegörare. Hör till gruppen Leddjur. 

• Enkelfotingar (tusenfotingar) har ett par ben på varje segment och kraftiga 
giftkäkar. De är rovdjur.  

• Blomflugor  
 

• Hoppstjärtar små djur sällan över 5mm med ett 
par antenner, sex ben och i bakändan en 
hoppgaffel som kan fällas in och hakas upp 
under buken. När den slås ned kastas djuret 
framåt- uppåt. De hoppar 100 gånger sin egen 
längd. De lever av färska eller multnande 
växtdelar, alger eller svamphyfer. De hör till 
gruppen Leddjur undergrupp Insekter 
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Övning 6 Lövplanka (Årskurs1-9) 
 
Syftet är att se nedbrytningsprocessen hos olika lövarter och förstå vad det beror 
på 

 
Ammi Wohlin. hållbarframtid.se 

 
Läraren förebereder och plockar fram träplankor, tuschpenna, spik och hammare eller 
häftapparat. Samtalar sedan om nedbrytningsprocessen och tar upp: Vilka äter i första hand 
gamla växtdelar? 
 
Grupper bildas och under fem till tio minuter letar de efter många olika blad från träd och 
buskar. Grupperna får en träplanka. I grupper diskuterar eleverna tillsammans vilka olika löv 
de tänker välja för sitt experiment, vilken ordning de tror att de bryts ner, varför de bryts ner 
och vilka som bryter ner dem. De spikar eller nitar fast löven från 1- 7 där 1 bryts ner 
snabbast. På träplankan markerar de en siffra och skriver lövets namn. Det kan annars bli 
svårt att se längre fram. 
 

Nummer Material Tid 
1 Ask  
2   
3   
4   
5 Ek  
6   
7   

 
Träplankorna läggs upp och ner i närmiljön. De döljs med gräs och annat naturmaterial och 
sedan markeras platsen. Grupperna ritar en karta och skriver en platsbeskrivning på ett 
papper, så gruppen kan hitta tillbaka. 
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Övning 7 Vad är organiskt och vad är inte? (Årskurs 4-9) 
 
Syftet är att konkret förstå innebörden av materians uppdelning i organiskt och 
oorganiskt 
 

 
Ammi Wohlin.hållbarframtid.se 

 
Läraren har sex petriskålar (små plastskålar) fyllda med sand, lera, stenkross, jord, torvmull, 
gyttja.  Materialet ska vara både torrt och fuktigt.  
 
Eleverna samlas i en ring. Läraren inleder med frågan: Vad är det för skillnad mellan 
innehållen i skålarna? Finns det några likheter? Hur skulle ni sortera dem? Förslag? 
Eleverna prövar och berättar vad de tror. I de lägre åldrarna kan det komma förslag som torrt - 
blött, ljust- mörkt, hårt -mjukt. Det är eller har varit levande respektive icke-levande, är en 
vanlig kommentar runt åtskillnaden organiskt och oorganiskt. 
 
Läraren kan gärna fortsätt gärna med en fröövning. Ovanstående frågeställning kan 
aktualiseras: Kan man odla i sand? Om ja, hur länge? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oorganiskt 
• Material utan kol 
• Material i olika storlek från berg 

och block ner till sand, silt och lera 
• Material som bryts ner i ett långt 

perspektiv 
 

Organiskt 
• Material med kol 
• Material som bryts ner i ett kort 

perspektiv 
• Material som ingått i någon 

levande organism 
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Övning 8 Jordord (Årskurs 6-9) 
 
Syftet är att upptäcka mångfalden av olika jordar, jordarter 
 

                
www.frw.ca/rouge.php?ID=38                                                                            http://info1.ma.slu.se/IM/program/SC.html 
Silt                    Podsol 

 
Läraren har förberett med lappar på olika jordnamn (se rutan). En liten grupp elever samlas i 
en ring och läraren låter dem sortera jordorden i olika högar.  Förslag på högar kan vara kol – 
ej kol eller organiskt – ej organiskt/oorganiskt. Sedan förs ett samtal om vad eleverna tror att 
jordorden betyder. 
Läraren berättar om bergarter respektive jordarter och visar på en jordartskarta hur det ser ut 
på platsen där de står. Eleverna väljer ut tre olika jordarter från kartan och beger sig till 
platserna och gräver några spadtag. Varje jordhög läggs på en plastbricka och sedan jämförs 
jorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordmånstyp 
Brunjord finns framförallt på slätterna i södra Sverige och där växer det ofta 
lövträd. För att brunjord ska bildas krävs det ett högt pH, finkornig jordart och 
ganska varmt klimat. Brunjord är bördigare än podsol, som finns i 
barrskogsområden . Brunjorden används idag inom jordbruket. Den kännetecknas 
av förna som snabbt bryts ner till mull på grund av saprofyter, som daggmaskar och 
bakterier. Den har inga tydliga lager i markprofilen. 
 
Podsol är en vanlig jordmån, och täcker ca 50 % av Sveriges landyta. Den har en 
tydlig markprofil med ett översta centimetertjockt lager av förna (ej nedbrutna 
växtdelar, igenkännligt) och mårskikt med humus (nedbrutna växtrester, 
oigenkännligt). Därefter ligger en vitaktig urlakningslager cirka 1 dm som kallas 
blekjord. Vatten som sipprat ner genom humusskiktet blir surt pga. lågt PH från 
t.ex. barren. I blekjorden har det sura vattnet tömt jorden på basiska ämnen som 
järn, kalcium och aluminium. Vattnet neutraliseras på väg ner i marken och de 
tidigare lösta ämnena fälls ut, framförallt järn och ger upphov till ett rostjords lager. 

http://www.frw.ca/rouge.php?ID=38
http://info1.ma.slu.se/IM/program/SC.html
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Jordord 
Klassificering efter kornstorlek/konfraktioner.  
Jordart, ett begrepp, som används när man vill uttrycka jordens innehåll av sönderdelat 
berg som morän, lera, organiskt torv och dy eller kemiska utfällningar som kalkgyttja.  
 
Betong – blandning av sand, cement, vatten, grus 
Block – större än 200 mm 
Diamant – ren kol som utsatts för högt tryck och temperatur 
Grus – mineraljord, korn mindre än 20 mm, större än 2mm 
Gyttja – ej lera, innehåller döda växter och djur som sedimenteras på bottnar, nedbrytning sker i 
syrefattig miljö 
Isälvssand – välsorterad jordart med rundade, slipade korn 
Kvicksand – bildas när silt blir blöt och grötig, tunga föremål kan sjunka ner i den halvflytande 
massan 
Lera – mineraljord, korn mindre än 0,002 mm 
Mineraljord – jord under mår/humuslager som bara innehåller mineralkorn t.ex. sand, mo 
Mjäla – mineraljord, korn mindre än 0,02 mm, större än 0,002 mm 
Mo – mineraljord, korn mindre än 0,2 mm, större än  
Morän - en jordart bildad av en glaciär eller inlandsis, genom en osorterad avlagring av 
bergmaterial direkt från glaciäris 
Mår - en klassificering av humus 
Sand - finkornigt (0,06-2 mm) stenartat material, vanligen mestadels bestående av kiseldioxid och 
silikater 
Silt - en finkornig jordart som har kornstorlek från 0,002 - 0,06 mm. Äldre benämningar för silt är 
mjäla och finmo. 
Sten - en bit av ett berg/bergart, en kornfraktion med grovleken 60–200 mm 
Torv - växtdelar i mossar och kärr som på grund av brist på syre endast delvis förmultna 
 

Jordmånens olika skikt 

• Förna 
• Humus 
• Mull 
• Mår 
• Torv 
• Matjord är den övre mullrika delen av 

åkermarken med markens växtnäring, ner till 
plogsulan (en packad zon under 
plöjningsdjupet). Därunder finns alven. 

• Blekjord 
• Rostjord 
• Mineraljord 
• Alv 
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Övning 8 Jordfräs (Årskurs 1-6) 
 
Syftet är att se nedbrytningsprocessen med hjälp av daggmaskar 
 

 
   www.bioresurs.uu.se/myller/skog/mask.htm 
 
Läraren samtalar om vad nedbrytning är och vilken funktion daggmaskarna har. Läraren har 
förberett med att ta fram höga plastburkar, jord, sand, spadar och mörka tygstycken. Grupper 
bildas och varje grupp sätter igång med att leta daggmaskar och halvt nedbrutet växtmaterial 
så kallad förna. 
 
Grupperna startar sitt experiment genom att en hög plastburk fylls i botten med jord och sedan 
med sand cirka 1 cm. Jord, sand och jord varvas. Överst läggs daggmaskarna, växtmaterialet 
och eventuellt lite potatisskal. Om det inte är fuktigt, så tillsätts några matskedar vatten. 
Burken ska nu ha minst två ljusa ringar av sand. Burken täcks med ett mörkt tygstycke. Varje 
grupp skriver en hypotes om vad de tror kommer att hända och under hur lång tid det tar. 
Grupperna observerar vad som händer efter tre till fyra dagar. Innan maskarna läggs in i 
bruken, studeras de. Luppar kan användas och frågorna nedan kan vara till hjälp. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frågor om maskar 
Uppmärksamhetsfrågor 

- Hur gör masken när den tar sig fram? 
- Hur ser du vad som är bak och fram på masken? Kan den backa? 

Räkna och mäta frågor 
- Har alla maskar lika många segment? 
- Hur lång och kort kan din mask bli? 
- Hur fort rör den sig? 

Jämförelsefrågor 
- Ser masken likadan ut på över- och undersidan? 
- Vilka skillnader finns mellan olika arter av mask? 
- Har olika färg med storlek att göra? 

Forskarfrågor 
- Vilken sorts matrester föredrar masken? 
- Vad äter masken – bananskal, potatis, papper …? 
- Hur mycket jord blir det av matresterna? Ev. uppskatta 

Samtalsfrågor 
- Varför tror du masken trivs så bra i gamla kaffefilter? 
- Hur gammal tror du en mask kan bli? 
- Vad tro du händer om … 

 

http://www.bioresurs.uu.se/myller/skog/mask.htm
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Fröspridning 
 

Övning 1 Kotrasten, äppelvecklarlarven, äpplet - 
(Årskurs 1-6) 
 
Syfte är att förstå begreppet näringskedja 

     
www.artportalen.se/bugs                                              www.artportalen.se/bugs                                        www.konsumenter.se/blogg/?p=1311 
Äppelknoppvecklare              Äppelbarkvecklare 
 

           
www.artportalen.se/birds                                                                                     www.jaha.se/index.cgi?visa=trad&sida=1 

 
Ett större kort eller foto på en koltrast, som visas upp av läraren. Ett samtal påbörjas: Vad äter 
koltrasten? Hur hittar fågeln maten? Läraren visar en bild på en äppelvecklarlarv och en bild 
på den vuxna nattfjärilen äppelvecklaren. Sedan leker eleverna.  
 
Leken är: Vem är rädd för Svarteman, men som har gjorts om till vem är rädd för kotrasten. 
Alla elever ställer upp sig på en sida av en plan. De är nu äppelvecklarlarver. Läraren börjar 
med att vara koltrasten, som står i mitten och ropar: Vem är rädd för koltrasten?  Eleverna 
svarar: Inte jag. Läraren fortsätter: Kom då! Eleverna försöker hinna över planen utan att bli 
uppätna av koltrasten, vilket innebär att inte bli kullad. Koltrasten försöker fånga så många 
larver som möjligt det vill säga kulla dem. De som har blivit uppätna/kullade står i mitten av 
planen med koltrasten. Läraren kan säga något i stil med: Koltrasten har ätit så mycket larver 
att den har klarat av att häcka och skaffat ungar. Därför är det så många koltrastar nu. 
 
 
 

http://www.artportalen.se/bugs
http://www.artportalen.se/bugs
http://www.konsumenter.se/blogg/?p=1311
http://www.artportalen.se/birds
http://www.jaha.se/index.cgi?visa=trad&sida=1
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Övning 2 Äpplet som jorden (Årskurs 4-6) 
 
Syfte är att se äpplet som symbol för kunskap, hållbar utveckling, vår planet 
eller religion 

  www.konsumenter.se/blogg/?p=1311 

 
Äpplet kan vara en ingång till arbetet med hållbar utveckling. Läraren plockar med sig cirka 
tio äpplen. Det kan vara olika äppelsorter och/eller olika färger. Läraren introducerar vad 
kunskap är och vilka symboler, som finns runt vishet. En annan variant är att presentera vad 
hållbar utveckling är som begrepp och vad det innebär i handling. 
 
Grupper indelas med hjälp av äppelkort. Varje grupp får ett äpple och ska under tio minuter 
bygga upp ett stilleben med hjälp av frukten och annat naturmaterial. När stillebenet är klart, 
sätts en rubrik på tre till sex ord. Grupperna redovisar genom att alla förflyttar sig som om det 
var en vernissage med ny kreativ konst. 

Koltrasten 
 

• allmän, släkt med björktrasten, 
rödvingetrasten, dubbeltrasten 
och ringtrasten i Sverige 

• tidigare skygg skogsfågel, 
under 1900 talet även vanlig i 
staden 

• delvis flyttfågel till Väst- och 
Sydeuropa 

• boet i mörka, täta lövverk 
bland grenar eller på marken 

• äggen urblekt gröna med bruna 
fläckar, normalt 4-5 stycken 

• allätare, framförallt insekter 
och maskar men även frukt, 
bär, frön 

 

Äppelvecklare 
• en gråbrun nattfjäril 
• allvarlig skadeinsekt  
• bekämpningsmedel- en 

fosforförening, men idag testas 
med förvirringsmetoden. Det 
innebär att hannarna luras till 
syntetiskt framställt feromon, en 
doftande hona, vilket gör att 
honorna blir oparade 

 

http://www.konsumenter.se/blogg/?p=1311
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Övning 3 Vinterståndare (Årskurs 1-9) 

 
Syfte är att upptäcka vinters blommor och dess fröspridning 
 

            
www.odla.nu/artiklar/november-2009.shtml                       Ammi Wohlin. hållbarframtid.se 
 
Eleverna arbetar i par och uppdraget är att under senhösten eller vintern leta reda på så många 
olika vinterståndare som möjligt. 
 
Förslag på aktiviteter som kan göras. Listan kan kopieras och delas ut. 

 
1. Sortera växterna så alla parens vinterståndare ligger i rätt högar.  
2. Försök artbestäm några av dem 
3. Slå ut frön från vinterståndarna och plantera dem i en kruka, en för varje art. Se om de 

gror under vintern. Om 100 frön läggs i en sålåda, så kan grobarheten i procent räknas 
ut. 

4. Bind samman vinterståndarna till en bukett. Använd gärna torkade eterneller som lyser 
upp. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinterståndare 

• Torra fröställningar från ettåriga växter som sticker upp ovanför snön kallas 
vinterståndare.  

• Vanliga vinterståndare är älggräs, rölleka, rödblära och renfana. 
• Fördelar att sprida sina frön på vintern är att fler djur och fåglar äter frön på 

vintern och att snötäcket hjälper till. 
• Olika slags frön hos vinterståndarna 

- små och runda frön - vinden skakar fröhusen så att fröna ramlar ut 
- frön med ”segel” - fröna sprids med vinden 
- klibbiga frön, frön med krokar - fröna sprids med djur 
- mycket hårda frön, som har en frukt - fröna sprids med fåglar 

• Pröva att så vinterståndarnas frön inomhus i krukor i april-maj.  

http://www.odla.nu/artiklar/november-2009.shtml
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Övning 4 Hur gör frön - spridningssätt?(Årskurs 4-9) 
 
Syfte är att upptäcka växternas strategier för att sprida sina frön  
 

     
www.luontoportti.com/suomi/sv/kukkakasvit/liten-kardborre           http://dahlarna.blogg.se/2009/june/ 
Liten kardborre                                               Maskros 
 
Läraren introducerar växternas strategier och var eleverna kan hitta frön. Grupper bildas. De 
ska leta reda på så många olika frön som möjligt. 
Varje grupp ritar upp ett rutsystem där de olika rutorna står för fröspridning som vind, vatten, 
djur och människa. Med hjälp av lupp och stereolupp (extra förstoring) sorterar gruppen ut 
sina frön i vad de tror är rätt strategi. Sedan tecknar var och en några förstorade frön så 
noggrant som möjligt. 
 
Se bilaga: Extra_2005_Juli sprids växter 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fröspridning strategier.  

Med vinden  
- Maskrosfröet med sitt parasoll kan stiga uppåt och flyga 
- Vallmo har en frökapsel som skakar ut fröna i vinden som en skallra 
- Lindens frö snurrar som helikoptrar 
- Björkfrönas vingar blåser iväg 

Med djur och människor 
- Frukter som körsbär med sött, näringsrikt fruktkött blir uppätna och kärnan slängs 
eller förs vidare via spillning 
- Tistlar, nejlikerot har hakar och hullingar fastnar i päls och kläder 

Med vatten 
- Alens frön med luftblåsor som simdynor kan flyta iväg med vattendrag och 
regnvatten 

Självspridning 
- Ärtväxter som vial, luzern och nävor slungar ut frön via ärtskidan/fruktväggen och 
spricker upp. 
 

Växternas strategier för att sprida 
sina frön 
 
 
Vind 
 

 
Vatten 

 
Djur 
Människa 

 
Självspridd 
 

  

 

http://www.luontoportti.com/suomi/sv/kukkakasvit/liten-kardborre
http://dahlarna.blogg.se/2009/june/
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Lektionsförslag 
 
I alla lektionsförslagen kan gruppindelningar med växtkort, fjärilskort, bönor med flera 
användas. I inledningen finns ett avsnitt om gruppindelning och dess metodik.  

 

Årskurs 1-3  
(2 tillfällen á 180 minuter) 
 
En halvdag runt växternas livscykel med övningar utomhus kan ge unga elever en möjlighet 
att vidga sin förståelse för årets olika faser.  Elevernas ålder avgör om alla övningar kan 
genomföras under en halvdag. Annars är det möjligt att använda lektionsförslaget vid två 
tillfällen under våren respektive två under hösten. Fika läggs in när det passar. 
 
Tillfälle 1 våren 
Eleverna samlas i en ring och en känselövning genomförs, som handlar om växtindelningen: 
nakenfröigt och gömfröigt (Fröer övning 2). Lektionen fortsätter med att både se på fröernas 
mångfald och sedan sätta dem i krukor och flaskor (Fröer övning 3). Om sådden sker tidigt 
på våren kan det ge ett större antal plantor till försäljning vid vårterminens slut.  Solrosdrama 
(Fröer övning 1) passar om det är varmt ute så eleverna kan ligga på en gräsmatta. Övningen 
kräver koncentration och om det är mycket andra intryck i omgivningarna, så fortsätts hellre 
lektionen med växtövningar.  
 
Grupper indelas med växtkort. Grupperna plockar sedan växter med hjälp av bilder och 
sorterar dem så att mångfalden upptäcks i området (Växter övning 3). En lek passar bra efter 
växtinsamlingen. Byta träd eller trädkull genomförs så här: 
 

Eleverna får ett eget träd, som de markerar med till exempel en halsduk. En elev eller läraren 
blir utan träd och är utropare. Utroparen säger Byt träd och alla elever springer till ett nytt 
träd och utroparen försöker ta ett träd. Den som blir utan träd är en ny utropare. 
 

Eleverna fortsätter att arbeta i sina grupper efter leken. Att följa fjärilar eller humlor i deras 
födosök brukar vara en spännande uppgift (Pollinering övning 3 eller övning 2). 
 
 
Tillfälle 2 hösten 
Läraren börjar med att återknyta vårens aktiviteter. Om odling har pågått under halvåret, så 
blir det en naturlig övergång till höstens övningar. En gruppindelning görs med fjärilskorten. 
Övningen Vilka är de som bryter ner växterna är alltid lätt att genomföra. Eleverna brukar 
fascineras av småkrypen i jorden (Jord övning 4). Undersökningen av kompostjorden 
avslutas med leken: Tusenfotingen (Jord övning 1). Temat avslutas med att grupperna 
förbereder en övning, som kräver att de återser platsen vid några tillfällen under det närmsta 
året. Grupperna gör i ordning en skräpplanka och funderar på vad som bryts ner snabbast och 
vad som tar längst tid (Jord övning 3). Hela temat avlutas med ett samtal om växternas 
livscykel eller växternas år. 
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Årskurs 4-6  
(4 tillfällen á 80 minuter) 
 
För att följa året kan tillfälle 1 och 2 genomföras under våren och tillfälle 3 och 4 under 
hösten. 
 
Tillfälle 1 våren 
Eleverna samlas i en ring och en känselövning genomförs, som handlar om växtindelningen: 
nakenfröigt och gömfröigt (Fröer övning 2). En gruppindelning görs med hjälp av fröer. 
Grupperna fortsätter sedan med att utforska fröer (Fröer övning 3), där några förslag väljs ut 
till exempel lista kännetecken hos frön, sortera dem och skriva frågor. De startar  
experimentet: Var gror frön? (Fröer övning 5), som tar några veckor att genomföra och blir 
en bra länk till tillfälle 2. En frödikt blir en bra avslutning (Fröer övning 9). 
 
 
Tillfälle 2 våren 
Det här tillfället är bra om det förläggs i slutet av maj eller i början av juni eftersom det finns 
en större mångfald av växter. Grupper delas in med hjälp av växtkort.  Växtjakt (Växter 
övning 4) ger eleverna möjlighet att upptäcka mångfalden i en hage eller på en ängsmark. 
Samtidigt är det spännande med tävlingsmomentet, som gör att alla blir engagerade. Efter 
växtjakten är det lätt att fortsätta med växtsortering (Växter övning 3), därför att platsen 
redan är undersökt. Med hjälp av växtkort och blommor som eleverna redan har upptäckt i 
förra övningen så är det smidigt sortera. Övergången till att leka med blommorna (Växter 
övning 2) blir en bra avslutning runt växterna i det öppna landskapet. 
 
Pollineringsövningen med fjärilar eller humlor i deras födosök, kan prövas för att ge eleverna 
en förståelse för växternas förökning (Pollinering övning 3 eller övning 2). Slutligen 
samtalar läraren om delar ur växternas livscykel från pollinering befruktning till frö och växt. 
 
 
Tillfälle 3 hösten 
Uterummet vid det här tillfället är bra om det förläggs i ett skogsbryn med en blandskog i 
olika stadier. Det behöver finnas både sly och gammelskog med stubbar och fallna träd. 
Läraren börjar dagen med trädkort för att ge eleverna en möjlighet att se variationen av 
svenska lövträd (Träd övning 1). Gruppindelning görs med hjälp av trädkorten. Bladformer 
(Träd övning 2) hos olika lövträd är en aktivitet, som passar att genomföras i anslutning till 
slyskogen, speciellt om inte löven har fallit till marken.  
 
Att leta reda på skogens gamlingar som lågor, stubbar och torrakor (Träd övning 3) är 
tacksamt. Det kan vara att berätta för eleverna om hur intervjuer genomförs innan övningen 
påbörjas. 
Om tid finns kan passet utomhus avslutas med en trädstig med olika dikter som svenska 
poeter har skrivit. Eleverna ska gissa vilka träden är (Träd övning 4).  
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Tillfälle 4 hösten 
Jord och nedbrytning är det centrala under det här tillfället. Läraren samlar eleverna i en ring 
och låter dem få fundera på vad som skiljer olika ”material” åt (Jord övning 7).  Tankar runt 
organiskt och oorganiskt uppkommer och det är lätt att fortsätta efter förmultningsprocesser 
till nästa övning runt nedbrytarna. Gruppindelning görs med fjärilskort innan aktiviteten med 
nedbrytarna påbörjas (Jord övning 4). Mångfalden av småkryp brukar vara överväldigande 
och upptäckarlusten är oftast stor. Det är bra att veta att övningen tar ibland längre tid än vad 
som brukar planeras. Nedbrytningen av olika löv är en vidareutveckling av nedbrytarna och 
experimentet lövplankan (Jord övning 6) synliggör nedbrytningsprocessen. 
 
Växternas och trädens strategier inför vintern gör att fröns spridningssätt är en avslutning av 
växternas år eller livscykel. Övningen: Hur gör frön? (Fröspridning övning 4) sätter igång 
elevernas funderingar igen. Läraren avslutar med ett samtal runt betydelsen av egna 
reflektioner. 
 
 

Årskurs 6-9 
(4 tillfällen á 60 minuter) 
 
För att följa växternas livscykel har fyra tillfällen lagts in, som kan genomföras i anslutning 
till skolan. Tillfälle 1 och 2 kan byta plats under våren om läraren vill ha fokus på knoppar. 
 
 
Tillfälle 1 våren 
Eleverna samlas i en ring och en känselövning genomförs, som handlar om växtindelningen: 
nakenfröigt och gömfröigt/fröväxter respektive sporväxter (Fröer övning 2 variant). 
Gruppindelning med hjälp av växtkort. Antingen genomförs en växtjakt (Växter övning 4) 
som kräver att läraren har besökt platsen innan eller en växtinventering (Växter övning 5). 
Växtinventeringen kan kompletteras med att gå på stråjakt och leta efter gräs, halvgräs och 
tågväxter (Växter övning 8). Även pollineringsövningen (Pollinering övning 3) att observera 
fjärilar kan vara ett tillägg till växtinventeringen eller växtjakten. 
 
 
Tillfälle 2 våren 
Träd kan ingå i ett tema runt växternas livscykel, men även som en del i samhällskunskap 
med fokus på skogsindustrin och dess export. Gruppindelning görs med hjälp av trädkorten. 
Om det är tidigt på våren arbetar grupperna med knoppar och knoppbestämning (Träd övning 
5). Sedan startar de upp observationsschemat för vårens träd (Träd övning 6). Om tillfälle 2 
ligger sent på våren kan de arbeta med naturens färger (Växter övning 9), som har kopplingar 
till kemin. 
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Tillfälle 3 hösten 
För att få en förståelse för nedbrytningsprocessen och näringstillgången så ägnas 
undervisningen i det här tillfället till jordtemat. Läraren startar med jordord (Jord övning 8). 
En gruppindelning med hjälp av fjärilskort. Om tid finns kan gruppindelningskort göras för 
småkryp. Grupperna upptäcker och studerar nedbrytarna (Jord övning 4) och kompletterar 
med maskfrågorna i övningen jordfräs.  
 
 
Tillfälle 4 hösten 
Fröns spridningssätt (Fröspridning övning 4) är en naturlig avslutning på växternas 
livscykel. Läraren fortsätter med att eleverna funderar på när olika grödor började odlas i 
Sverige (Fröer övning 8). En annan möjlighet är de skriver frödikter (Fröer övning 9). Om 
det är lite senare på hösten så kan de fortsätt med vinterståndare, de torra fröställningarna från 
bland annat rölleka, älggräs och kardborre (Fröspridning övning 3).  
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Kapitel 3 Insikt och Handling 
 
Att uppleva, upptäcka och förstå är grunden för lärandet, vilket föregående kapitel har visat 
med fyrtio olika övningar runt växternas kretslopp.   
 
Miljöperspektivet och lärande för hållbar utveckling kräver ytterligare steg för att nå insikter 
och handling. I läroplanens mål framhävs elevernas ansvarstagande och möjlighet till ett 
personligt ställningstagande i globala miljöfrågor. Att direkt kunna påverka miljöfrågorna är 
en väsentlig del i skolans fostran. Då kan det lokala perspektivet vara enklare och mer 
greppbart.  
 
Biologiämnet ger bland annat kunskap om arter, livsmiljöer, livscykler, ekosystem och livets 
utveckling. Fotosyntesen är det primära, som möjliggör liv på jorden. Eftersom växterna är 
producenter av både syre och grön biomassa/material utgör de föda för människor och djur. 
Dessutom har växterna stor betydelse som marktäckare och vattenbindare. 

Betydelsen av biologisk mångfald, ett rikt växt- och djurliv betonas i både läroplan och 
miljökvalitetsmål. Mångfalden utgör grunden till ett varierat landskap, som ger natur- och 
kulturvärden och är ett led i hållbar utveckling.  

För att öka engagemanget runt hållbar utveckling behöver lärandet förankras i insikter om att 
naturresurserna är begränsade och att livsstilen behöver förändras. 

Alla samtal runt tankar och värderingar kring förståelse av något tema kan leda till insikter 
och bana väg för det egna agerandet hos varje elev. I det här häftet följs samtalen av 
värderingsövningar och enkla aktiviteter. Fokus är på växterna och deras betydelse i olika 
sammanhang . 

Två viktiga samtal runt växterna att tas upp kontinuerligt rör maten och bondens roll i 
landskapet respektive det ekologiska fotavtrycket. Ett tredje samtal åskådliggör den 
biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna.  

 

Samtal runt maten och bondens roll 
 
Läraren kan arbeta med frågeställningar som rör landskapet, jordbruket, växterna och maten.  

 
 

• Hur såg det gamla historiska landskapet ut? 
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Drygt 5000 år sedan började människorna odla mindre tegar och ha tamboskap.  Två hundra 
år tillbaka sysslade fortfarande nästan all befolkning i Sverige med mat och matproduktion 
vid sina torp och gårdar. Varken konstgödsel eller maskinell utrustning fanns till hands, utan 
det var ett traditionellt manuellt jordbruksarbete, där ängen avgjorde storleken på åkermarken. 
Ängens yta gav foder till ett visst antal kreatur. Mängden kogödsel begränsade ytan av mark 
som kunde uppodlas.  
Landskapet var varierat och småbrokigt präglat av mular och redskap.  
 
Läs gärna mer: 
Miljöforskning  http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Juni-
2009/Innehall/Temaartiklar/Biologisk-mangfald-i-historiska-landskap/ 
SLU www.agrarhistoria.se/ 
Västerbottens museum www.vbm.se/avdelningar/kulturlandskap1/jordbruk.html 
 
 

• Vad är ekologisk odling? 
 
Den ekologiska odlingen (Krav och Biodynamiska produkter) skiljer sig från den 
konventionella genom att ingen konstgödsel och inga bekämpningsmedel tillåts.  Odlingen 
utgår i första hand från vad som kan produceras på den egna gården i ett kretsloppstänkande, 
vilket innebär en balans mellan växtodling och djurhållning. Det betyder att ekologisk odling 
inte läcker kväve i samma utsträckning som den konventionella, vilket gör att risken för 
övergödning i närområdets vattendrag minskar.  
 
Läs gärna mer: 
Din trädgård på nätet, frågor om ekologisk odling 
http://www.odla.nu/artiklar/for_fun/faq_sw.shtml 
SVT http://stallom.se/tag/ekologisk-odling/ 
Skolverket www.skolverket.se/sb/d/388/a/16144/func/kursplan/id/3562/titleId/ODL1201%20-
%20Ekologisk%20odling 
Wikipedia - begrepp ekologiska produkter, ekologisk mat, biodynamiskt jordbruk, organisk -
biologisk odling 
 
 

• Hur påverkas jordbruket av matproduktionen? 
 
Markanvändningen har förändrats under ett sekel med många differenser/avvikelser från det 
historiska och det traditionella jordbruket.  
Strukturomvandlingen innebar ändrade växtföljder, konstgödsling, maskiner, ängens 
upphörande och odling av foderväxter. 
På de konventionella gårdarna ökar avkastningen med handelsgödsel, konstgödsel, vilket gör 
att mindre åker och betesmarker används som arealer för skogsproduktion. Bete för 
djurhållning sker på speciellt odlade betesvallar eller på återväxten av slåttervallarna.  
 

http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Juni
http://www.agrarhistoria.se/
http://www.vbm.se/avdelningar/kulturlandskap1/jordbruk.html
http://www.odla.nu/artiklar/for_fun/faq_sw.shtml
http://stallom.se/tag/ekologisk-odling/
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Det har inneburit miljöproblem som övergödning, miljögifter, minskad biologisk mångfald, 
ökad energianvändning och ökad vattenförbrukning. Alla miljöproblemen är kopplade till 
matproduktionen, vilket gör den till en global klimatfråga.   
 
Det är möjligt att vända på frågan. Grunden till välsmakande mat är bondens arbete på gården. 
 
Läs gärna mer: 
Miljöforskning  http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Maj-2010/Innehall/Ovriga-
artiklar/Jordbruk-nyckelomrade-i-EUs-forskningssamarbete/ 
Naturskyddsföreningen om jordbruk och mat  
www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/jordbruk-och-mat/ 
Hälsofrämjandet om klimatsmart mat 
www.halsoframjandet.se/?b=1&id=11&a=klimatsmart 
Lantmännen www.lantmannen.se/Bra-mat/ 
 
 
Aktiviteter 
Utöver samtal finns bland annat rollspel och värderingsövningar som utvecklar elevernas 
lärande och förmåga till att argumentera och ta ställning till miljöfrågor/hållbarhetsfrågor. Att 
medvetandegöra matens roll är att ge insikter som kan förändra matvanor och inköp. 
 
Från Världsnaturfondens material Mat på hållbar väg ges rekommendationer för matvanor och 
vilka effekter de får. 
 
Rekommendation   Effekter 

1. Ät mer grönsaker och mindre andel  Minskar energianvändning. 
kött!    Minskar mängden klimatpåverkande gaser. 

                                         Minskar övergödande utsläpp 
 

2. Ät mat efter säsong som odlats på  Minskar transporter och energiåtgång. 
friland och transporterats kort väg!  Minskad klimatpåverkan. 
Undersök var maten producerats!  Minskar försurande utsläpp. 
 

3. Ät mer ekologiskt odlad mat!  Ingen användning av konstgödsel vilket     
                                                                                 bl.a. minskar energiåtgång och tillförsel av    
                                                                                 kadmium till jorden. 

                                                                                              Ingen användning av kemiska     
                                                                                              bekämpningsmedel minskar gifterna i   
                                                                                              miljön. 

                                                                                 Större djurhänsyn. 
  

4. Ät mat som går att laga energisnålt!  Mindre energianvändning och därmed    
                                                                                 mindre klimatpåverkan och försurning 

 
5. Minska svinnet, använd allt som går  Mindre energiåtgång och minskat   

på råvarorna, ta tillvara och använd                        resursslöseri i alla led 
rester så de inte hamnar i soporna! 

 
Att använda värderingsövningar med eleverna, gör att de tränas i att ta ställning, stå för sina 
åsikter och att samtala om och koncentrera sig runt intresseväckande teman. Det är viktigt 
med samtalsregler i samband med värderingsövningar (se bilaga Värderingstext bok). Läraren 
är diskussionsledare. 

http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Maj-2010/Innehall/Ovriga
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/jordbruk-och-mat/
http://www.halsoframjandet.se/?b=1&id=11&a=klimatsmart
http://www.lantmannen.se/Bra-mat/
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Linje och Heta stolen övningarna kan läraren utgå från påståenden som finns i texten ovan 
 

Jag äter mat som går att laga energisnålt 
Ät ekologisk odlad mat 
Undersök alltid var maten är producerad 
Jag äter mer grönsaker än kött 

 
eller pröva egna 

Jag älskar kött 
Om alla blir vegetarianer så räddas världen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyra Hörn övning  

Vem är ansvarig för att ekologisk odling ska ta över konventionell odling? 
Vem är ansvarig för att ekologisk odling ökar i Sverige? 
(politikerna, jordbrukarna, konsumenterna, EU/tjänstemännen) 
Vem är ansvarig för matsvinnet i Sverige? (restaurangägarna, familjerna, politikerna, 
butikerna) 

Samtal om det ekologiska fotavtrycket 
 

• Vad är ekologiska fotavtryck? 
 
Fotavtrycket är ett statistiskt mått över produktion och konsumtion. 
 

Ett ekologiskt fotavtryck är ett sätt att mäta resursförbrukning och avfallsproduktion för en 
individ eller nation. Fotavtrycken mäts i hektar (ha) över biologiskt produktiva ytor (land och 
hav) per individ och per år (www.mfot.be). 

 
Fotavtrycket är i realiteten en följd av människors konsumtion. Inverkan på miljön när mat, 
kläder, prylar, bostäder, offentliga byggnader, infrastuktur, transportmedel med mera 
produceras, får effekter på skogar, hav, vattendrag, mark, luft och biologisk mångfald (växter 
och djur).  
Studier av ekologiska fotavtryck ger en bild över naturresursuttaget, som gör det lättare att 
förstå och förändra konsumtionsmönster. 
 
Läs gärna mer: 
WWF  www.wwf.se/v/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck-startsida 
www.wwf.se/utbildning/skolan/elevrum/testa-din-skola/1180390-ny-smart-kalkylator-hjalper-
ungdomar-och-skolor-att-mata-sina-ekologiska-fotavtryck 

Värderingsövning 
- Linje 

En övning där deltagarna tar ställning mellan två 
ytterligheter dvs. ett påstående som kan besvaras 
med ja/nej eller nyanser däremellan. 

- Heta stolen 
Eleverna sitter i en ring på stolar (även möjligt att stå 
i en ring utomhus med en tom plats). De får ta 
ställning till ett påstående. Om de instämmer i 
påståendet så reser de sig och byter stol. Om de inte 
instämmer i påståendet sitter de kvar eller att de 
behöver längre betänketid. De kvarvarande har 
möjlighet under samtalet att byta stol. Låt eleverna 
motivera/berätta till varför de har bytt stol eller sitter 
kvar. Läraren fördelar ordet. 

Fyra Hörn 
Ett problem med fyra alternativ 
presenteras. Varje lösning motsvarar ett 
hörn i rummet. Deltagarna väljer en 
lösning och ställer sig i det hörn som 
motsvarar den lösningen. Samtalet sker 
med alla hörnens åsikter 

 

http://www.mfot.be)
http://www.wwf.se/v/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck-startsida
http://www.wwf.se/utbildning/skolan/elevrum/testa-din-skola/1180390-ny-smart-kalkylator-hjalper
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FN – förbundet www.globalis.se/Statistik/Ekologiskt-fotavtryck#bars 
Klimatsmart  http://klimatsmart.se/?page=videos&id=43 
Miljökollektivet FOT http://www.mfot.be/fotavtryck.html 
 
 

• Hur påverkar maten det ekologiska fotavtrycket? 
 
Maten påverkar det ekologiska fotavtrycket på flera olika sätt genom bland annat att 

- svenskarnas matkonsumtion står för en tredjedel av det svenska hushållets 
energianvändning. 

- långa transporter från produktionsområde till konsumtionsplats, framförallt import 
från långväga länder. 

- naturliga ämnen försvinner och andra tillsätts vid förädling av råvaror 
- intensivt fiske och intensiv odling utarmar vatten respektive jordar. Det medför bland 

annat andra djur tar skada, vattenföroreningar, jorderosion, övergödning. 
- svenskarna äter importerad mat lämnas fotavtryck på andra kontinenter som till 

exempel bekämpningsmedel, vattenförbrukning. 
 

Gemensamt för alla faktorerna är att koldioxidutsläppen ökar vilket påskyndar 
klimatförändringarna. Det har gjort att begreppet Klimatsmart mat har myntats. 
 
Läs gärna mer: 
Konsumentverket www.konsumentverket.se/miljo/Mat-och-miljo/Klimatsmart-mat/ 
Lantmännen www.lrf.se/Mat/Fordelar-med-svensk-mat/Klimatsmart-mat/ 
Klimatpiloterna www.klimatpiloterna.se/utmaning/utmaning1.htm 
 

          
www.formas.se/formas_shop/ItemView____4258.aspx 
             www.bokus.com/b/9789171261762.html   www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=198144 
    www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9173290181 
Forskningsrådet     Om att sluta slänga mat   Mat och politik                      Om våra val av mat 
Formas 
 
 

• Hur hänger ekologiska fotavtrycket samman med biologisk 
mångfald? 

 
Det ekologiska fotavtrycket handlar om vårt uttag i konsumtion av vad jorden förmår att 
producera. Naturresursuttaget påverkar miljön och allt levande och får därmed konsekvenser 
för den biologiska mångfalden. Dess effekter syns tydligast i nedhuggning av jordens 
artrikaste miljö, den tropiska regnskogen för ge plats för odlingar eller palmoljeplantager. 

http://www.globalis.se/Statistik/Ekologiskt-fotavtryck#bars
http://klimatsmart.se/?page=videos&id=43
http://www.mfot.be/fotavtryck.html
http://www.konsumentverket.se/miljo/Mat-och-miljo/Klimatsmart-mat/
http://www.lrf.se/Mat/Fordelar-med-svensk-mat/Klimatsmart-mat/
http://www.klimatpiloterna.se/utmaning/utmaning1.htm
http://www.formas.se/formas_shop/ItemView____4258.aspx
http://www.bokus.com/b/9789171261762.html
http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=198144
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9173290181
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I Sverige märks det även i jordbrukslandskapets biologiska mångfald, som försvinner. Det har 
flera skäl, som till exempel en annan markanvändning än jordbruk vilket kan resultera i 
infrastruktur eller bostads – och industriområden. Ett annat skäl är nedläggningen av ängar 
och betesmarker till förmån för produktion av skog. 
I albaeco nyhetsblad Ecosensus skrivs 

 
Fotavtrycken säger därför inget om hur mycket biologisk mångfald mänskligheten egentligen 
behöver eller hur ekosystemen påverkas av fragmentering. Icke desto mindre är ekologiska 
fotavtryck ett pedagogiskt verktyg för att visa på vårt beroende av naturen, men det är viktigt att 
känna till dess begränsningar (www.albaeco.com/ecosensus/ecosensus1-02.pdf) 

 
Läs gärna mer 
WWF  www.wwf.se/.../ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck-startsida 
Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Detta-ar-naturvard/Biologisk-
mangfald/ 
 
 
Aktiviteter 
Världsnaturfonden har en affisch, som kan hämtas hem från deras webbsida. Läraren har 
möjlighet att efter växtövningar och samtal låta eleverna räkna fram växtproduktion, skördar 
respektive matkonsumtion och jämföra med jordens egen produktionsförmåga. En affisch kan 
framställas med fokus på växter och mat. 
 

 
www.wwf.se/utbildning/elevrum 
 
Värderingsövningar kan genomföras med påståenden som till exempel 

 
Det ekologiska fotavtrycket talar om hur världen ser ut 
Sverige kan minska sitt fotavtryck till hälften 

 
Ladda gärna ner ekologiska fotavtryckstidningen 
WWF www.wwf.se/v/ekologiska-fotavtryck/1128707-ekologiska-fotavtryck-tidningen 
 
 
 
 
 

http://www.albaeco.com/ecosensus/ecosensus1-02.pdf)
http://www.wwf.se/.../
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Detta-ar-naturvard/Biologisk
http://www.wwf.se/utbildning/elevrum
http://www.wwf.se/v/ekologiska-fotavtryck/1128707-ekologiska-fotavtryck-tidningen
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Samtal om biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
 

• Vad är biologisk mångfald? 

Det sextonde miljökvalitetsmålet handlar om ett rikt växt- och djurliv, en biologisk mångfald. 
Det är ett mått på hur många olika levande organismer det finns i ekologiska komplex.  Detta 
innefattar mångfald inom arter/ en genetisk variation, arter och samspelet mellan arter och av 
ekosystem och naturtyper. 

Anledningen till behovet av biologisk mångfald har fyra motiv nämligen: Försörjning och 
välstånd i form av biologiska resurser, Ekosystemtjänster (omnämns under rubriken Vad är 
ekosystemtjänster?), Estetiska värden, Etiska och existentiella värden som ett resultat av 
miljarder år av evolution  
 
I Uppsala finns ArtDatabanken, som övervakar och sammanfattar vilka arter som finns i 
Sverige och vilka som är utrotningshotade (rödlistade).  
Förlusten av biologisk mångfald ökar drastiskt över hela världen. 
 
2010 ÄR INTERNATIONELLA ÅRET FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD 

 
Läs gärna mer: 
Centrum för biologisk mångfald, CMB www.cbm.slu.se/index.php 
 
Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Detta-ar-naturvard/Biologisk-
mangfald/ 
Miljöportalen, Göteborgs universitet www.miljoportalen.se/vaexter-djur/biologisk-mangfald/vad-
aer-biologisk-mangfald 
 
 
 

• Hur påverkas växternas mångfald av matproduktionen? 
 
Det öppna landskapet avtar i areal, artsammansättningen förändras och den svenska 
landsbygdsbilden är inte längre som vid förra sekelskiftet. 
 
Odlingslandskapets mångfald av flora och fauna minskar drastiskt. Många arter är hotade 
(rödlistade) som till exempel grod- och kräldjur, betesmarksväxter, fladdermöss och 
jordbruksmarkens fåglar.  Hoten och minskningen är kopplad till att biotoper försvinner på 
grund av igenväxning, skogsplantering, annan typ av jordbearbetning, minskat bete och 
besprutning.  I ett varierat landskap med många småbiotoper finns det större möjlighet att 
behålla mångfalden av arter. 
 
Läs gärna mer: 

http://www.cbm.slu.se/index.php
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Detta-ar-naturvard/Biologisk
http://www.miljoportalen.se/vaexter-djur/biologisk-mangfald/vad
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SLU – om vildbin www.fou.sjv.se/fou/download.lasso?id=Fil-001214 
 
 

• Vad är ekosystemtjänster? 
 

Ekosystemtjänster är den nytta som olika arter, livsmiljöer och kretslopp levererar till 
ekosystemen.  Nyttan kan ha reglerande, bärande, producerande eller informerande 
funktioner. Exempel på dessa är förhindring av jorderosion, reglering av luftens/atmosfärens 
sammansättning, rekreation, energiomvandling, naturresurser i form av råvaror för mat, 
medicin, kläder, bebyggelse, bränsle, estetiska upplevelser. 
En del av dessa funktioner eller tjänster kan ersättas med tekniska lösningar. Andra kan bli 
manuella lösningar, som handpollineringen i Kinas fruktodlingar. 
 
Läs gärna mer: 
Albaeco www.albaeco.se/sv/index.php?option=com_content&task=view&id=14 
Swedbio www.swedbio.com/dokument/faktablad%20klimat%20och%20ekosystemtjanster.pdf 
Sveaskog www.sveaskog.se/Skogsbruk-och-miljo/Klimat/Ekosystemtjanster/ 
 
 

• Vilka ekosystemtjänster är direkt involverade i 
matproduktionen? 

 
Ett hållbart jordbruk gör att ekosystemtjänster och biologisk mångfald inte försämras eller 
försvinner.  
Några ekosystemtjänster har en direkt påverkan på jordbruket och framställning av grödor 
vilket också påverkar den lokala ekonomin. Ett exempel är pollinering av bin och humlor i 
fruktodlingar har upphört. På flera platser i USA hyrs bin in för uppgiften, vilket kostar 
ansenliga summor för regionens fruktföretag. 
 
Läs gärna mer: 
Albaeco www.albaeco.se/sv/index.php?option=com_content&task=view&id=40 
Eco 8 http://eco8.se/for-lararen/lararhandledning 
Albaeco Artikel om ekosystemtjänster och företag http://www.albaeco.com/htm/pdf/MA-
analysen.pdf 
 
 
Aktiviteter 
Värderingsövningar kan genomföras med påståenden som till exempel 

 
Ekosystemtjänsterna kostar pengar 
Ekosystemtjänsten vattenrening kan ersättas med teknik 

 
Fyra Hörn 

Vem är ytterst ansvarig för att ekosystemtjänsterna inte försvinner? (politikerna, 
miljöorganisationerna, företagarna, medborgarna) 

 

http://www.fou.sjv.se/fou/download.lasso?id=Fil-001214
http://www.albaeco.se/sv/index.php?option=com_content&task=view&id=14
http://www.swedbio.com/dokument/faktablad%20klimat%20och%20ekosystemtjanster.pdf
http://www.sveaskog.se/Skogsbruk-och-miljo/Klimat/Ekosystemtjanster/
http://www.albaeco.se/sv/index.php?option=com_content&task=view&id=40
http://eco8.se/for-lararen/lararhandledning
http://www.albaeco.com/htm/pdf/MA
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Eco 8 har ett arbetsmaterial (lärarhandledning och elevblad) som handlar om 
ekosystemtjänster  
Eco 8 http://eco8.se/for-lararen/lararhandledning 
 

Slutord 
För att komma tillrätta med framtidens miljöutmaningar krävs ett flertal tillvägagångssätt. 
Regeringen satsade under 2009 på en nationell strategi för entreprenörskap inom utbildning. 
Entreprenörskap länkas samman med hållbar utveckling, vilket innebär inte bara att skapa 
företag, utan även att uppmuntra initiativkraft och kreativitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://eco8.se/for-lararen/lararhandledning
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Affisch Naturpedagogens förlag 

 


