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NATURORIENTERADE ÄMNE 

I detta häfte finner du övningar till ämnena biologi, kemi, fysik samt matematik. 

Övningarna är skrivna direkt till barnen.  

 

 

BIOLOGI 

• Rita upp en näringskedja i vattnet. Längst ner ska du ha växtplankton (även 

kallad phytoplankton) och längst upp ska människan vara. Fundera sen 

över vad som händer om du tar bort någon från kedjan. Vad händer med 

de andra?  

• Ekosystemtjänster är allt vi får av naturen utan att naturen egentligen 

kräver något tillbaka.  

Tack vare fotosyntesen får vi frisk luft, solen värmer oss, träden skuggar 

oss osv. Ekosystemtjänster delas upp i fyra grupper 

Försörjande/producerande, reglerande, stödjande och kulturella. 

 

De försörjande/producerande är de som tillverkar något. Som mat, vatten, 

energi, virke osv.  

Reglerande är de som gör så vi ska få det behagligt. Som ett träd att skugga 

oss under eller söka skydd från regnet under. Eller jorden som filtrerar 

vattnet på skadliga partiklar så att  

Kulturella ekosystemtjänster är de upplevelser vi får av naturen. Det kan 

vara kunskap vi får från naturen, möjligheten att vara ute och motionera i 

en skog, att kunna bada eller ligga och sola osv.  

Stödjande är de ekosystemtjänster som ser till så att de andra fungerar.  

Exempelvis näring till pollinerande insekter, biologisk mångfald, 

näringscykler eller fotosyntes. Utan de stödjande ekosystemtjänsterna 

fungerar inte de andra ekosystemtjänsterna.  Skapa en tabell i stil med 

denna och fyll i. Tänk på hur det är på olika platser. Hemma där du bor, på 

skolgården, på väg till skolan, på en plats i naturen som du brukar besöka.  

 

Producerande/försörjande Reglerande Kulturella Stödjande 
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Vi i Sverige har något unikt som vi kallar för allemansrätten. Men vad innebär 

den egentligen? Hur ska vi uppträda i naturen. Gå ihop två och två eller jobba i 

små grupper, för att tillsammans källkritiskt leta källor och information om 

allemansrätten. Använd informationen och sammanställ denna i 

en ”allemansrätten för dummies”-broschyr.  

 

KEMI/FYSIK 

• Vad är en molekyl för någonting? Läs på i kurslitteratur eller i andra källor. 

Gör därefter en modell av en vattenmolekyl med hjälp av flirtkulor av 

större modell. Måla molekylerna i olika färger och skriv en kort informativ 

text om modellen. 

 

 

• Vatten och volym. Fyll en bytta med vatten i vilken du sedan lägger en stor 

isbit. Markera vattennivån med en touchpenna på sidan av byttan. Gör upp 

en så kallad hypotes – en vetenskaplig frågeställning, vad händer med 

vattennivån då isbiten smälter? Vänta till det att isbiten har smält bort helt 

och undersök resultatet. Vad hände och varför händer det? Beskriv detta 

tillsammans med en informativ text om vatten och volym i en 

laborationsrapport som du lämnar in till din lärare för bedömning. 

 

 

FYSIK 

• Vattnets kretslopp. Vatten är en resurs vi aldrig kan varken förbruka eller 

skapa. Den är evig men växlar mellan olika former. Vi dricker samma 

vatten idag som dinousarierna drack. Man kan säga att vi bara lånar 

vattnet. Trots detta har vi ofta mer vatten än vi önskar i Sverige på 

vintern och har upplevt att ha för lite på sommaren. Studera vattnets 

kretslopp och rita ditt eget kretslopp.  

 

• Vattenkraft är en källa till energi som är oändlig. Men det betyder inte att 

den alltid är bra för miljön. Vad är fördelarna och nackdelarna med 

vattenkraft? Diskutera i grupp. Dela gärna upp er där 2-3 personer bara 

tittar på fördelar och 2-3 personer bara tittar på nackdelar. Sen diskuterar 

ni i hela gruppen. Kan ni komma överens om ifall det är flest fördelar 

eller flest nackdelar? 

MATEMATIK 

• En uppblåsbar familjepool rymmer mellan 2000-5000 liter vatten i de 

vanligaste storlekarna.  
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Sommaren 2018 när det var torka så fanns det begränsningar för hur mycket 

vatten som fick användas till att exempelvis vattna och periodvis var det inte 

tillåtet att vattna alls. Detta för att det inte fanns tillräckligt med vatten för 

reningsverken att rena så att vi kunde få rent drickvatten eller vattna grödor och 

boskap.  

• Om en vuxen människa ska dricka 1,5-2 liter vatten om dagen och en 

familjepool fylls med 3000liter dricksvatten, hur många människors 

dagsranson av vatten har isåfall hällts i poolen?  

 

• Under en period, exempelvis en vecka, skriv ner hur mycket du dricker 

varje dag. Skapa sen ett stapeldiagram där du fyller i hur många dl vatten 

du druckit varje dag. Dricker du tillräckligt? Dricker du lika mycket varje 

dag? Hur mycket dricker du i genomsnitt på en vecka? Är det någon dag 

du druckit betydligt mer eller mindre än de andra dagarna? Vad hände 

den dagen som kan ha orsakat det? 

 


