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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? I det svenska sötvattnet finns inte sköldpaddor naturligt. Men 

många människor släpper ut sina tama sköldpaddor, när de inte längre vill 

ha dem. En art som inte hör hemma i ett ekosystem kallas för en invasiv 

art. Varför är det inte bra med invasiva arter? Vad kan hända med 

ekosystemet om man t ex. släpper ut sköldpaddor i en liten damm? 

 

• 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. 

Försörjande/producerande är allt som innebär att vi får en produkt vi kan 

använda. Det kan vara mat eller material för att tex bygga möbler eller 

vinden som vi kan använda för energi.  

Reglerande är såna tjänster som gör vårt liv utomhus lite behagligare. Som 

värme, skugga under ett träd eller en sjö som förbrukar värmeenergi när 

vattnet avdunstar.  

Stödjande är ekosystemtjänster som ser till så att andra ekosystemtjänster 

fungerar. T ex så är Bin viktiga för pollinering men bin måste också äta. 

Då kan man säga att Bins föda är en stödjande ekosystemtjänst. I en sjö är 

växter viktiga för att binda näring och minska övergödning. Men får vi för 

många växter så blir ekosystemet rubbat och fungerar inte som det ska. 

Därför är växtplankton en stödjande ekosystemtjänst eftersom de håller 

nere mängden växter genom att äta dem.  

Kulturella ekosystemtjänster är sånt vi mår bra av att göra. Det är 

egentligen allting vi njuter av utomhus. Om en person tycker om att 

fotografera blommor, så är möjligheten att göra det, en ekosystemtjänst. 

För någon som tycker om att jogga, så kan en grusstig vara en 

ekosystemtjänst. Även att man kan ligga på stranden och sola, är en 

ekosystemtjänst.  

 

Välj ut 4 olika miljöer. Det kan tex vara skog, stad, park och någons 

trädgård.  

 

Tänk därefter ut, och skriv ner minst 2 ekosystemtjänster i varje miljö, av 

varje kategori. Diskutera vad det skulle innebära om man tog bort vissa 
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ekosystemtjänster. Vilka ekosystemtjänster krävs för överlevnad? Och om 

vi bortser från dem, vilka är viktigast för just dig? Och Varför?  

 

KEMI/FYSIK 

• Bekanta dig med pH-skalan. Blanda olika vattenlösningar, testa pH-

värdet och jämför med andra lösningar från naturliga källor som till 

exempel sjövatten eller havsvatten. pH mätare finns att låna av Segeåns 

Vattendragsförbund och Vattenråd om inte skolan har.  

 

• Försök hitta ett bra sätt att rena smutsigt sötvatten (det går bra att blanda 

sötvatten med lite jord och grus). Prova genom att låta vattnet rinna 

genom olika typer av material. Det kan vara kaffefilter, bomull, en tygbit 

eller vad du själv tror fungerar. Kombinera gärna olika saker. Skriv ner 

eller diskutera vad som fungerade bäst/sämst och varför ni tror det blev 

just det resultatet.  

 

• 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? Skapa en debatt där en grupp/person är för vattenkraft och en 

är mot.  

 

MATEMATIK 

 

• Skriv under en vecka ner hur mycket du dricker varje dag. Skapa 

stapeldiagram som visar hur mycket du druckit varje dag. Är det någon 

dag som en stapel skiljer sig mycket fram andra dagar? Vad hände den 

dagen som kan ha orsakat det? Räkna sen ut hur mycket du dricker i 

genomsnitt. För att må bra behöver kroppen mellan 1,5-2 liter vätska per 

dag. Hur nära det är du i genomsnitt? 

 

• Starkt regn ger mer än 0,7mm vatten/10 minuter eller mer än 4 mm på en 

timme. Om vi utgår från att det ger precis 0,7mm/10 minuter och du har 

en fyrkantig låda som är 1*1 meter och med ett djup på 25 cm. Hur länge 

behöver det regna för att den ska bli full? Avrunda till närmsta timme. 

Gör det någon skillnad ifall lådan är 0,5*0,5 meter istället? 

• I Sverige förbrukar en person ungefär 200 liter vatten per dag, i 

genomsnitt. I Kanada är siffran ca 600 liter/person/dygn. Men i många 

fattiga länder använder människor inte mer än ca 10 liter vatten/dygn.  

Gör beräkningar över hur mycket vatten du tror att du använder på ett 

dygn. Tänk på att kolla upp exempelvis hur mycket vatten som går åt till 

en dusch eller till att spola toaletten. Gör ett cirkediagram som visar vad 

du förbrukar mest vatten till. Kategorierna kan vara t ex. Matlagning, 

dricka, hygien, fritid osv. Välj själv. Om du endast hade 10 liter vatten att 
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använda på ett dygn. Hur skulle du göra för att hushålla med det? Räkna 

och skriv ner. Gör ett likadant diagram som tidigare och jämför om 

fördelningen blir ungefär samma eller vilka kategorier om fördelningen 

har förändrats.  

 


