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Året är 3228, patrisisk tid. Ni lever på en planet som ligger i

Pegasus stjärnbild. Er planet drabbades av en miljökatastrof

för 200 år sedan som orsakades av era förfäders hårda överut-

nyttjande av planetens naturresurser. Invånarna hade ingen aning

om att deras levnadssätt påverkade livet och naturen. Det ledde

till att planetens naturmiljö led bl a av kraftig växthuseffekt och

övergödning. Idag är största delen av planeten en karg öken.

Befolkningen överlever tack vare de vattenväxter och alger som

finns i havsområdet och de mossor och gräs som växer längs

med stränderna. Det finns också ett litet område med barrskog

på en otillgänglig plats av planeten.

Bilden visar hur det såg ut på er planet innan miljökatastrofen.

..........................................................................................

Döp er hemplanet och skriv namnet på raden ovan.

 



Namn: ....................................................................

Ålder: .......................... Kön: ...............................

Yrke: .....................................................................

Min yrkesutbildning gör att jag kan mycket om:

................................................................................

Min familj består av: .............................................

............................................................................................................................

Intressen: ...........................................................................................................

Personlighet: ......................................................................................................

............................................................................................................................

Favoritmat: .........................................................................................................

Jag tycker mycket om: .......................................................................................

Jag tycker inte om: ............................................................................................

Det roligaste med resan till jorden: ..................................................................

............................................................................................................................

Som privat sak tar jag med mig: ......................................................................

Dessa personer kommer jag att sakna mest under resans gång: ................... 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Följande tror jag blir jobbigast med resan: .....................................................

............................................................................................................................

Namnteckning: ...................................................................................................   

Datum: .............................................

PLATS FÖR 
PASSFOTO

P A S S -  O C H  P E R S O N U P P G I F T E R  F Ö R  
R E S E N Ä R E R  F R Å N  P L A N E T E N : ...............................
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F O R S K N I N G S R E S U L T A T SAMMANFATTNING

Zoologen Man kan se på ett djur vad det äter genom att 

titta på ....................................................................................... .

Om det lever i vatten eller på land genom att titta på ...................

..................................................................................................................

..................................................................................................................... .

Om det lever i varm eller kall miljö genom att titta på .................................

........................................................................................................................... .

Botanisten För att växter ska kunna överleva behöver de ...............................

................................................................................................................................ .

Med övergödning menas ...........................................................................................

................................................................................................................................... .

Övergödningen förstärks om vi ...................................................................................

.................................................................................................................................... .

Klimatexperten Med växthuseffekt menas ................................................................

......................................................................................................................................

.................................................................................................................................. .

Växthuseffekten gör att klimatet ..............................................................................

............................................................................................................................... .

Växthuseffekten förstärks om vi ..........................................................................

...........................................................................................................................

................................................................................................................... .

Ekologen En näringskedja visar ..........................................................

...........................................................................................................

................................................................................................... .

En näringsväv visar .............................................................

....................................................................................

..........................................................................

............................................................. .
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1. Ringa in den naturmiljö som ska utforskas av er forskargrupp.

A.  Barrskogen i Sverige        B.  Vattenmiljöerna i Sverige              C.  Polartrakterna

2. Ringa in rätt alternativ. Klimatet i området är...

A.  Mestadels varmt            B.  Mestadels kallt

C.  Både varmt och kallt beroende på årstiden

3. Skriv ned några växter ni tror lever här: ........................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

4. Gör en lista med så många olika djur ni tror finns i denna miljö: ...............................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

5. Ringa in rätt alternativ. De flesta djuren som lever här...

A.  Finns på land B.  Finns i vatten       C.  Finns både på land och i vatten

6. Beskriv lite närmare ett typiskt djur som lever i denna miljö. Har det några speciella

kännetecken? Färg? Form? .....................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

7. Vi skulle vilja veta mer om: ............................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Miljöprotokoll
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Skicka ett vykort
Gör en snabb rundvandring i din naturmiljö under några minuter,

gå bara runt och titta på den mångfald av livsformer som finns.

Skriv ned dina första intryck från naturmiljön på ett vykort hem

till familjen på din hemplanet. 

Hej ………………................................… !

Nu har vi anlänt till jorden. Resan hit var ……….…..…………...

............... . Jag är äntligen framme i miljön jag ska jobba i. 

Vädret här är ……………………………………….……...….. så man ska 

vara klädd i …………………………………………............................... .

Det häftigaste med detta ställe är ………….…...……………….......

…………………………....…………………................................……...…… .

Det finns massor av olika djur och jag tycker att ...............

……………………..................................……...….......... är coolast. 

Övrigt att berätta ..............………...................…………………………

………………………….......………………….............................………………

………………………….......………………….............................………………

…………………………....………………….................................…………… .

Nu måste jag sluta för vi har många uppdrag att lösa här.

Hälsningar från ………………….………………................................. .

…………………........................

…………………........................

…………………........................ 
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PLATS FÖR 
FORSKNINGSPROTOKOLL

Arbetsblad 2
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PLATS FÖR 
FORSKNINGSPROTOKOLL

Arbetsblad 3
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PLATS FÖR 
FORSKNINGSPROTOKOLL

Arbetsblad 4



11

Mitt favoritdjur

Djuret heter ………………............................................….. .

Det är ungefär ............ cm långt och ........... cm högt, 

eller lika stor som en .....................…………................. .

Det väger nog ungefär .................................. eller lika

mycket som en ........................................................... .

Djuret kan nog bli ……………..................….. år gammalt.

Titta på djurets mun, kroppsform, ben, etc. Några typ-

iska kännetecken hos djuret är .................................... 

…………………………………………………………………………………....…

…………………………………………………………………………….....…… .

Jag tror det lever av att äta .........................................

……………………………………...................................................

…………………………………………………………………….....…………… .

Djurets fiender är förmodligen .....................................

………………….................………………..............................…….

…………………………………………....………………………………….…… .

Miljön där djuret lever i är ......................................... .

För att djuret ska trivas behöver det nog ....................

………………........................................................................

……………………………………………….....………………………………… .

Jag tror att djuret kan hotas av människor på planeten

jorden för att ................................................................ 

………………………………………………....……………………………………

……………………………………………….....………………………………… .

Jag har valt det här djuret för att ................................

……………………………………………….....………………………………… .

Välj ditt favoritdjur från naturmiljön du forskar i. Om

du inte hittar all fakta om djuret, kan du göra unge-

färliga gissningar om djurets vikt, storlek och hur det

lever. Barometern hjälper dig att beskriva ditt djur.
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Hemligt uppdrag på väg!TOP SECRET
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På jorden gör människorna, var och en, goda handlingar för att djur och människor ska
överleva. Välj minst fem av människans goda miljöhandlingar på denna och följande sida,
som ni tycker passar för just den miljö som ni ska bygga upp. Hitta gärna på egna goda
miljöhandlingar som ska gälla i området som inte finns med på denna lista.

Människans goda miljöhandlingar

Åk kollektivt,
cykla eller gå!
Bilarnas avgaser ökar

växthuseffekten och försurar miljön. Genom

att åka tåg, buss och tunnelbana, cykla eller

gå hjälper du till med att minska växthus-

effekten och då får vi en friskare natur och

ett rikare djurliv. När du cyklar och går får

du dessutom starkare benstomme och bättre

kondition. 

Duscha kortare tid, sänk
värmen inomhus!
För att värma upp vatten och hus

går det åt mycket energi. All energi-

användning påverkar miljön. Genom

att sänka temperaturen och snåla på varm-

vattnet spar du energi och hjälper till att

minska växthuseffekten.

Vädra dina kläder 
och kör tvättmaskinen
först när den är full!

Kläder som vädras doftar gott och håller sig

fräscha längre. Då behöver du inte tvätta 

så ofta. Det är också bra att tvätta först när

maskinen är full. Då spar du energi och hjäl-

per till med att minska växthuseffekten sam-

tidigt som du förbrukar mindre tvättmedel.

Ge bort en upplevelse/
tjänst i present i stället
för en onödig pryl!
All tillverkning förbrukar material

och energi. Om du ger bort en upplevelse

eller tjänst som present hjälper du till med

att minska växthuseffekten, sopberget och

spridningen av eventuella gifter från material.

Du kan t ex ge bort ett biobesök eller pre-

sentkort på att diska 20 gånger!

Handla ekologiska 
och miljömärkta varor!
Genom att äta ekologiskt odlad mat och

köpa miljömärkta varor bidrar du till att det

används mindre energi, konstgödning och

kemiska bekämpningsmedel samt att djuren

på bondgården får ett bättre liv. 

Återanvänd saker i stället
för att köpa nytt!
Vid all tillverkning går det åt

energi och material. Genom att återanvända

eller att helt avstå från en sak minskar du

energi- och materialförbrukningen. Om du

köper begagnat, lånar och hyr den utrust-

ning du behöver hjälper du till med att 

minska växthuseffekten, sopberget och sprid-

ning av eventuella gifter från material som

ingår i prylarna. 
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Spola inte ned 
giftiga saker, 
mat eller skräp i
toaletten!

En del gifter (t ex aceton och lacknafta) som

kommer ut i naturen kan förgifta djur och

växter. Lämnar du in lösningsmedel till miljö-

stationer sprids de inte i naturen och vi får

friskare människor, djur och natur. Gammal

mat hör inte hemma i avloppet. Kompostera

den så att näringen kommer till nytta i stället

för att göda sjöar och hav. Helst ska man

förstås äta upp maten innan den blir förstörd.

Ät mer mat som 
odlats utomhus 
i närheten av 
orten där du bor!
Många frukter och grönsaker har transpor-

terats långt innan de når butikerna. Genom

att äta frukt och grönt som odlats utomhus

i närheten där du bor kan transporterna

minskas och då hjälper du till med att min-

ska växthuseffekten och försurningen. På det

sättet bidrar du också till friskare människor,

djur och natur. Plockar du frukter och bär

från din egen trädgård får du mat som inte

har rest alls. 

Ät mer grönsaker!
Kött behöver mer energi

vid framställningen. Det

ger mer näringsrika utsläpp via toaletten.

Detta ökar övergödningen i naturen. Om du

äter mindre kött och mer bönor och grön-

saker hjälper du till med att spara energi.

Även övergödningen minskar och det gör att

inte fiskarna dör i sjöar och hav.  

Återanvänd och sortera!
Genom att återanvända i stället

för att slänga ger man sakerna

nytt liv. Sortera det som måste

slängas. Om du sorterar t ex glas- och metall-

föremål samt pantar burkar och pet-flaskor

hjälper du till med att spara energi, minska

växthuseffekten, minska på utsläpp av gifter

och minska sopberget.

Återvinn papper!
När man tillverkar papper 

huggs skogen ner där 

djuren lever. Genom att 

minska pappersanvändningen och använda

returpapper hjälper du till med att minska

energianvändningen och virkesbehovet som

behövs för pappersframställningen. Då blir

det mer skog kvar för djuren att leva i. 

Ta hand om batterierna!
Vissa batterier innehåller kadmium

och kvicksilver som är mycket giftiga.

Genom att använda uppladdnings-

bara batterier och samla in engångs-

batterier hjälper du till att minska sopberget

och hindra miljögifter från att sprida sig i

naturen. Glöm inte bort att samla in saker

som har inbyggda batterier.

Stäng av TV och 
stereo!
Låt inte apparater stå på 

i ”stand-by” läge när du stänger av. Då drar

de fortfarande ström. Om du stänger av

datorn, stereon eller TV:n när du inte tittar

eller lyssnar spar du energi och minskar

växthuseffekten.
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Kontrakt

……………............................................

……………............................................

……………............................................

……………............................................

……………............................................

Härmed väljer vi följande goda miljöhandlingar 

som ska gälla i vårt område där vi planterar in djur 

från jordens ……............….…..................……..-miljö.

1 ……………..................................................................................…………….......

2 ……………..................................................................................…………….......

3 ……………..................................................................................…………….......

4 ……………..................................................................................…………….......

5 ……......………............................................................................…………….......

Kan ni komma på några egna goda miljöhandlingar som ska gälla i er

naturmiljö?

6 ……………..................................................................................…………….......

7 ……………..................................................................................…………….......

8 ……………..................................................................................…………….......

Datum: .........................................................................................................  

Underskrift av samtliga forskare i gruppen:

……………............................................

……………............................................

……………............................................

……………............................................

……………............................................



KÄRA FORSKARE! Galaxens Ministerråd vill att du

berättar för jordborna om ditt besök i din undersökningsmiljö på

jorden. Kopiera vykortet och sänd en hälsning till en jordbo där 

du berättar om dina intryck från besöket och om vad du tyckte 

var mest fantastiskt med miljön. Redovisa även vilka djur du 

adopterat samt någon god miljöhandling som ska gälla i din upp-

byggda naturmiljö. Rita ett motiv på vykortets framsida.

Kära jordbo! Mitt namn är ….......................……………........ 

och jag kommer från ………........…………..……………………….. . 

Jag har varit i ………………………………......… i tre veckor och 

jag tycker………………………………………………………….……………...

........................................................................................ .

Det bästa med miljön är ………..…….…………………………………

..........................................................................................

........................................................................................ .

Vår forskargrupp valde att ta med oss följande djur från 

miljön: ………………………………………………….............................

........................................................................................ .

Vi vill att följande goda miljöhandlingar ska gälla i natur-

miljön: ..............................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

........................................................................................ .

Vi lovar att vara rädda om dom fantastiska djuren från 

er planet! Vänliga hälsningar …..………………….….…………… .

…………………............................

…………………............................

…………………............................ 
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