
 

Tema Vatten 

Åk 
1-3 

NO ämne och matematik  

Detta material har tagits 
fram i ett projekt som  
delfinansierats med 
LONA-medel 



1 

NATURORIENTERADE ÄMNE 

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

Övningarna är skrivna direkt till barnen.  

 

 

BIOLOGI 

   Vatten i naturen delas oftast in i söt- och saltvatten. Men det finns också något 
som heter brackvatten. Det är när söt- och saltvatten möts och blandas. Det är 
för sött för att vara sötvatten och för salt för att vara saltvatten. Östersjön är 
brackvatten. Det är faktiskt det nästa största havet i världen som är brackvatten. 
På denna länken kan ni läsa mer spännande fakta om Östersjön och om att salt 
och sötvatten inte riktigt blandar sig utan ligger mer som lager. 
https://www.havet.nu/livet/index.asp?d=3535 

• Rita eller skriv ut bild på olika vattenmiljöer. Tex en för saltvatten och en 
för sötvatten. Klipp ut eller rita bilder på djur som lever i eller vid vattnet. 
Placera ut dem där du tror att de trivs bäst. Tänk på att djur trivs i olika 
miljöer. Detta kallas biotoper. Det är lite som att vissa människor vill bo 
där det är varmt, andra där det är kallt. En del vill bo i hus, en del i 
lägenhet. En del i staden och en del på landet. Det är samma med djur 
men lite mer så att de flesta av en art vill bo på likadana platser. Om du 
har sett filmen ”Hitta Nemo” så minns du kanske att Nemo bor i en växt 
som heter Anemoner. Nemo är en clownfisk och clownfiskar och 
anemoner trivs ihop och vill bo i samma ”biotop”.  

• Gör en näringskedja av djuren nedan. En näringskedja är lite som en 
trappa. Den som är längst ner blir uppäten av den på steget ovanför. Så 
fungerar det hela vägen upp. Ett lite roligt exempel på hur en 
näringskedja ser ut finns i musikvideon till filmen ”Get back up again” 
från filmen ”Trolls”. Ungefär 45 sekunder in i filmen kommer en fjäril 
som hamnar på botten av en näringskedja. Vanligtvis går det inte riktigt 
så snabbt som i musikvideon, men det är ändå precis så det fungerar.  

 

 

https://www.havet.nu/livet/index.asp?d=3535
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KEMI/FYSIK 

• Skapa ditt eget kretslopp. Ta en plastpåse, häll lite vatten i och tejpa 
upp i ett fönster. Om du vill kan du rita något som på den här bilden. 
Sen kan du studera hur vattnet avdunstar och då stiger upp till molnen. 
Där kyls det av igen och regnar ner. Ute i naturen hamnar ju snö och 
regn inte direkt i vattnet utan rinner på gator, där det rinner ner i 
brunnar, det rinner genom jord, på gräs osv. Det kallas avrinning. 
Tillslut hamnar när snön har smält och regnet har runnit av marken så 
hamnar det i exempelvis en å eller sjö. Sen börjar det om.   
 

• Varför flyter en kork och varför sjunker en sten? Prova släppa olika 
föremål i en spann med vatten och se hur olika de beter sig. Söka efter 
information om varför varje föremål beter sig som det gör.  

• Varför känner vi oss lättare i vatten? Är det olika i söt och saltvatten? 
• Lämna förslag på fem svenska sötvattensfiskar och fem saltvattensfiskar. 
• Experimentera med att göra olika blandningar till såpbubblor. Prova 

blanda såpa med vatten, diskmedel med vatten. Olika mängder, prova 
tillsätt lite socker. Vad händer om man har saltvatten istället för 
kranvatten? Är det skillnad på varmt och kallt vatten? 

 

 

FYSIK 

Sätt dig och tänk efter vilka tekniska vattenlösningar som finns i din absoluta 
vardag. Hur har dessa utvecklats över tid? Diskutera i grupp tillsammans med 
lärare eller gruppledare. Hur såg det ut för 50 år sedan, finns det någon skillnad 
idag? Kan du komma på något sätt att förbättra befintliga lösningar. Försök tänk 
utifrån bevarandebiologi och ekologisk kompensation. 

 

 

MATEMATIK 

En vuxen person behöver ungefär 1,5-2 liter vatten om dagen. Hur många dl är 
det? Hur många dl ryms i glasen skolan har i matsalen? Hur många glas ska du då 
dricka? På https://vattentornet.se/vatten/vattenkalkylator/ kan du räkna ut hur 
mycket just du behöver beroende på hur gammal du är och om du tränar. Räkna 
alla dina glas under en dag eller en vecka och se om du lyckas!  

 

 

https://vattentornet.se/vatten/vattenkalkylator/
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