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Lite längre än näsan räcker ...
 I din hand har du ett material för miljöundervisning  

som producerats i samarbete mellan Konsumentverket, Naturvårdsverket och  

Naturhistoriska riksmuseet. Materialet Miljöbyggarna är utarbetat för att vara en guide  

och ett stöd för dig och din klass vid ett besök på Naturhistoriska riksmuseet.  

Materialet har som syfte att ge dina elever förståelse för hur den egna livsstilen,  

konsumtionsmönstren och valen i vardagen även blir till val för vår gemensamma framtid.  

Materialet vänder sig (i första hand) till åk 5 och är utformat som en miljöstig  

genom museets utställningar. Den får oss att tänka till kring våra vardagshandlingar,  

lite längre än näsan räcker …

Ett komplett paket
Miljöfrågorna är centrala i den nya läroplanen (Läroplan för grund-
skolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011). 

I det stycke som tar upp skolans värdegrund uttrycks att:

”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för 
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma  
miljö.” (sid 7)

Miljöperspektivet är sedan ett av de fyra övergripande perspektiv 
som ska genomsyra undervisningen:

”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. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner 
och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling.” (sid 9)

Under rubriken ”Normer och värden” kan man vidare läsa att  
skolans mål är att varje elev ...

”... visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i 
ett vidare perspektiv.” (sid 12)

”... har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och 
en hållbar utveckling.” (sid 13)

Genom att arbeta med det här utbildningspaketet i dess helhet kan 
du komma mycket långt i ambitionen att nå upp till det som läro-
planen föreskriver i uppnåendemålen för åk 5, avseende undervis-
ning i miljö och hållbar utveckling inom NO- och SO-blocken. Vi er-
bjuder alltså ett komplett utbildningspaket i miljö, att användas 

såväl hemma i skolan som vid ett besök på museet. På museet 
har du och dina elever tillgång till utställningarna med hela dess 
mångfald av djur, livsmiljöer och samband. Förutom lärarhandled-
ningen och elevdelarna innehåller materialet dessutom tips på  
övningar som ni kan använda för att följa upp och fördjupa miljö-
undervisningen i skolan. Givetvis finns det även stora möjligheter 
att omforma innehållet efter era egna idéer och förutsättningar.

Några miljöpedagogiska grunder
Skapandet av Miljöbyggarna och den s k miljöstigen har tagit av-

stamp ur sex enkla pedagogiska förutsättningar.

Den första handlar om att skolans miljöundervisning på senare  

år kritiserats för sin prägel av alltför många ”pekpinnar”. Ibland 

har uttrycket miljöfundamentalism använts i debatten. Vi ger  

barnen dåligt samvete för problem de inte själva varit med och  

förorsakat och det förutsätts att eleverna per automatik ska  

handla enligt regler som vuxengenerationen skapat. Istället,  

menar man, är det bättre att skapa pedagogiska förutsättningar 

för eleverna, så att de kan ta egna initiativ till att vara med och  

utforma sin egen framtid.

 

En annan av de pedagogiska principer materialet utgått från säger 

att information aldrig är detsamma som kunskap. Att införskaffa 

sig kunskap på ett område kräver alltid en bas av känslomässiga 

och sinnliga upplevelser. De räcker inte med information om  

miljöfrågorna om man vill uppnå kunskap om helheter eller väcka  

engagemang. Genom att ta avstamp i Naturhistoriska riksmuseets 

utställningar om djuren och deras sammanhang, vädjar de olika 

övningarna i materialet Miljöbyggarna till lika stor del till elevernas 



Lärarhandledning I sid 3

känslomässiga ställningstaganden som till de intellektuella. Därmed 

öppnar det en möjlighet för ett äkta engagemang. Frågeställning-

arna i elevmaterialet är dessutom formulerade så att förståelse-

kunskap prioriteras framför rent faktasökande. 

Miljöundervisning är undervisning om förändring. Redan under den 
första hälften av 1900-talet talade pedagogen John Dewey om att 
vår värld, som karakteriseras av snabba förändringar, kräver en  
undervisning som förbereder barnen på att möta just förändring. 
Och ett är säker; att idag när förändringstakten är större än någonsin 
tidigare, så kommer den värld våra barn möter när de blir vuxna 
inte alls att likna den vi lever i idag. Därför bör miljöpedagogiken 
idag i allt större utsträckning handla om att låta eleverna vara med 
om att utforma förutsättningarna för sin egen framtid. Samtidigt är 
det förstås viktigt att vi alla känner till hur vi ska kunna överleva på 
jorden och grundvillkoren för att vår planet ska kunna hålla levande 
organismer i fungerande ekosystem. Därför kan miljöundervisningen 
aldrig bortse från att ta upp vissa grundläggande samband som 
skapar förutsättningarna för liv. I det här materialet läggs tonvikten 
på basfakta om principer för hållbara ekosystem, samtidigt som 
det öppnar möjligheter för eleverna att göra val inför framtiden och 
att möta förändring.  

Den fjärde utgångspunkten för materialet Miljöbyggarna handlar 
om hur undervisning påverkar attityder. All undervisning är attityd-
skapande. Istället för att skapa uppgivenhet hos eleverna genom 
att måla upp en bild av elände, som ibland traditionellt präglat 
miljö undervisningen, utgår Miljöbyggana från att eleverna med en 
utomjordings ögon får möjlighet att bli varse om det positiva som 
skett och sker, d v s människans goda gärningar för miljön, och 
känna stolthet över detta.

Upplägget av materialet är problembaserat. Eleverna tilldelas olika 
uppdrag, vilka bl a går ut på att skapa ekosystem och ta reda på 
förutsättningarna för att bibehålla dem. Detta genom att adoptera 
några regler för hur de ska skötas. Många av frågorna som följer 
med materialet är till sin karaktär öppna och i dessa moment blir 
processen, d v s elevernas diskussioner alltid viktigare än produk-
ten. Eleverna får ställa egna hypoteser och spekulera om svaren. 
Att ställa frågan ”Vad tror du …?” istället för  ”Varför …?” öppnar 
ock så för en känsla av delaktighet. Det slutgiltiga problemet elev-
erna ställs inför i Miljöbyggarna är att få andra att inspireras av  
deras upptäckter. Uppgiften eleverna får här är att skapa ett ge-
mensamt upprop för vad de tycker är en bra insats för miljön.  

Slutligen bygger hela utbildningspaketet på den magiska kraften 
som finns inbyggd i dramats pedagogik. Med dramats hjälp förflyt-
tar vi oss redan från början till en annan del av universum. Eleverna 
tilldelas expertroller och utifrån dessa får de olika uppdrag som 
går ut på att undersöka skilda delar av den avlägsna, gröna plane-

ten jorden. Med dramats hjälp tillåts vi att med friska ögon pröva 
tillvaron på olika sätt, ur olika synvinklar och med olika känslor. 
Genom att i fantasin skapa en värld som kan undersökas blir dramat 
till ett sätt att bedriva forskning i klassrummet. Hela utbildnings-
paketet, med undantag för arbetstipsen, är upplagt med inspira-
tion av drama- och storylinepedagogik. Under ”resan” på museet 
leds eleverna till djurens olika livsmiljöer och grupperna slussas 
varsamt mellan nya utmaningar, för att på slutet helt byta perspek-
tiv och återgå till rollen som jordbor.
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Miljöbyggarnas utformning

Handling
Miljöbyggarna handlar om en grupp forskare från en planet i stjärn-
bilden Pegasus. Deras planet har drabbats av en miljökatastrof 
som orsakats av förfädernas överutnyttjande av planetens natur-
resurser. Det har medfört att alla djur, utom ”människor”, utrotats. 
Forskarna (eleverna) ska på uppdrag av Galaxens Ministerråd resa 
till jorden (Naturhistoriska riksmuseet) och utforska olika miljöer 
för att lära sig hur växt- och djurlivet är organiserat. De ska lära sig 
mer om kretslopp och näringsvävar och ta del av hur människorna 
på jorden försöker leva så att inte jordens fantastiska naturmiljöer 
förstörs. Forskarna får sedan ta med sig djur från de miljöer som 
de undersökt. Djuren ska inplanteras på deras hemplanet och en 
helt ny naturmiljö ska byggas upp. För att miljön ska bestå ska 
forskarna välja minst fem av människans goda miljöhandlingar, 
d v s bra saker som människor gör för miljön, som ska gälla i deras 
nyuppbyggda område. Med den kunskap de fått om hur man skapar 
ett hållbart samhälle har projektet större chans att lyckas! 

Studiematerial för årskurs 5
Miljöbyggarna är ett självgående studiepaket i skolan och på Natur-
historiska riksmuseet och leds av skolans egna lärare.

Lärarhandledningen innehåller anvisningar till läraren om elev-
ernas samtliga arbetsuppgifter. Arbetsblad och kartor finns som 
bilagor längst bak i denna lärarhandledning. Loggboken finns som 
en enskild pdf att skriva ut.  Varje elev ska ha ett eget exemplar av 
loggboken. Den innehåller uppdrag och protokoll. Där ska eleverna 
klistra in sina arbetsblad och fylla i sina forskningsresultat. 

Arbetsmaterialet består av tre delar
Arbetsmaterialet består av uppgifter som både ska göras i skolan 
och på museet. Vi rekommenderar att du sprider ut arbetet under 
tre veckors tid. 

•	 Förberedande arbetsuppgifter till Miljöbyggarna: Diskus-
 sionsuppgifter där eleverna får reflektera över livsstils- och
 konsumtionsmönster, miljö- och naturvårdsfrågor.  

•	 Rollspelet Miljöbyggarna: Forskaruppdrag i skolan inom roll-
 spelet där eleverna får söka kunskap om något som har med  
 naturmiljöer att göra och som är bra att veta inför besöket på  
 jorden/museet. 
       Forskaruppdrag på museet som eleverna får arbeta med 
 i de utställningar som de gruppvis ska undersöka närmare: 
 ”Liv i vatten”, ”Polartrakterna” och ”Natur i Sverige”. Uppgif- 
 terna är olika beroende på vad eleverna har tilldelats för yrke  
 (ekolog, botanist, zoolog eller klimatexpert).
       Tillbaka i skolan får eleverna fördjupa sig i människans  
 goda miljöhandlingar och välja ut några av dessa. Sedan ska  
 de presentera sina naturmiljöer bl a genom att göra utställ- 
 ningar. Eleverna ska även marknadsföra någon god miljöhand- 
 ling som de tycker är särskilt bra att puffa för. 

•	 Uppgifter utanför rollspelet: Övningar där eleverna får re-
 flektera över vardagens resurshushållning och vad de själva
 kan göra för miljön. Värderingsövningar om miljöfrågor och
 djuretik. Tips på länkar där man kan lära sig mer om miljö- 
 och naturvård.

Några praktiska tips
Vi rekommenderar att du som lärare besöker museet i förväg, så att 
du känner dig hemma i våra utställningar när skolklassen kommer. 
Säg till i informationen att du är lärare, så slipper du att betala in-
träde vid förbesöket. 

Vid skolbesöket är det bäst att vara minst två vuxna som kan 
vägleda eleverna i utställningarna.

Vid frågor om Miljöbyggarna maila: susanna.edvall@nrm.se

Inträde till museet är helt kostnadsfritt 
för skolklasser! 
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Förberedande arbetsuppgifter 
till Miljöbyggarna

Inledande uppdrag i skolan.

Inledande diskussionsfrågor 
(Lärarledd diskussion)

Här är ett förslag på hur man kan komma igång med miljöunder-
visningen och samtidigt inventera vad eleverna har för kunskaper 
och föreställningar om vad de ska arbeta med. Uppgifterna blir 
förstås bäst om du som lärare vidareutvecklar dem och gör dem 
till dina egna.

Förslag på diskussionsfrågor:
•	 Varför	har	vi	natur-	och	miljövård?

•	 Varför	är	svenskarna	ett	naturälskande	folk?	Är	naturen	viktig	 
 för eleverna själva? Försök att komma på olika ordspråk/ut- 
 tryck som har med naturen att göra.

•	 Vad	gör	människor	för	bra	saker	(goda	miljöhandlingar)	för
 djur och natur? Låt eleverna eventuellt fundera enskilt över bra  
 saker som de gör för djur och natur, (t ex att de matar fåglar,  
 köper miljömärkt etc). Eleverna kan sedan presentera någon  
 eller några av sina goda miljöhandlingar för resten av klassen.

•		 På	vilket	sätt	är	djur	och	natur	viktiga	för	att	vi	ska	må	bra?
	 Är	de	viktiga	för	att	vi	ska	kunna	överleva?	Är	de	viktiga	för	 
 elevernas välbefinnande?

•		 Hur	påverkar	vår	livsstil	omgivningen	och	hur	kan	vi	genom
 våra egna val bidra till en bättre miljö? Vilket är t ex bäst 
 för miljön – att köpa svenskodlade äpplen eller äpplen odlade
 i Argentina? 
 

Vad vinner man på att återvinna?
(Lärarledd övning)

Varje svensk lämnar 300 kg sopor per år. Vi kan minska sopberget 
genom att återvinna. I naturen återvinns allt. Nu finns återvinnings-
stationer i de flesta bostadsområden. Många människor gör en god 
miljöhandling när de t ex samlar in tidningar och annat papper. 
Men varför är det så bra med pappersåtervinning? 

Inled med att låta eleverna först två och två försöka beskriva 
och rita hur ett kretslopp med en dagstidning kan se ut. Gör sedan 
en beskrivning i helklass av samma kretslopp och diskutera vad 
man egentligen tjänar på att återvinna papper. Kanske kan eleverna 
komma på andra material (sopor) som man återvinner för att an-
vända igen? Vilka miljövinster kan man göra i sådana fall?

Inledande diskussionsfrågor till rollspelet
(Lärarledd diskussion)

Inled med följande frågor när det är dags att komma igång med 
rollspelet:

•	 Vad	skulle	hända	med	jorden	om	vi	människor	inte	alls
 brydde oss om miljön?

•		 Hur	skulle	det	vara	att	leva	på	en	sådan	planet?
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Rollspelet Miljöbyggarna

1

L O G G B O K

Uppdrag i skolan.

Spelet börjar med ett inledande brev från
Galaxens Ministerråd.

Lärarens roll
Alla brev från Ministerrådet läses förslagsvis upp av läraren som
får rollen som budbärare från Galaxens Ministerråd. Tips: Klä gärna 
ut dig i rollen som budbäraren!

Brev nr 1   (Läses av lärare)

”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 överutnyttjande av planetens naturresurser. Invånarna visste 
ingenting om kretslopp och näringsvävar. De hade ingen aning  
om att deras levnadssätt påverkade livet och naturen på planeten.
Bland annat körde alla invånarna bil som galningar, hade alltid
alla lampor tända i sina bostäder och köpte massor av saker som
de inte behövde. Sopberget bara växte och växte. Man högg ner
all skog för att göra papper och bygga städer. Djuren jagades tills
de blev utrotade. Farliga gifter spreds hur som helst! Det ledde till
att planetens naturmiljö led bl a av kraftig växthuseffekt och över-
gödning. Idag består största delen av planeten av en karg öken.
Dagens befolkning 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. De flesta invånarna är sysselsatta 
med att förädla alger och mossor till föda.

Dela ut var sin loggbok till alla elever i
klassen.
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  ELEVUPPGIFT 1        (Lärarledd diskussion)

Döp er hemplanet
Börja med att döpa planeten ni kommer ifrån! Skriv upp olika
fantasifulla förslag på tavlan och rösta fram ett vinnande alternativ. 
Skriv in planetens namn på sidan 2 i loggboken.

Personlighetsbeskrivning
(Lärarledd diskussion)

För att eleverna lättare ska kunna gå in i rollen som utomjordingar
kan de börja med att beskriva vad de har för personlighet och fan-
tisera kring sina liv på planeten de kommer ifrån.

Förslag på diskussionsfrågor:
•	 Hur	beskriver	man	vilka	personliga	egenskaper	en	människa 
 har? Gör en lista på personlighetsord på tavlan, t ex glad, 
 eftertänksam, kunnig, virrig osv.

•		 Finns	det	några	speciella	kännetecken	i	ansiktet	som	är	typiska	 
 för invånarna på planeten? Har de t ex gröna näsor? Saknar de  
 ögonbryn? Har de någon symbol i pannan, ett kors, en ring?  
 Om så är fallet, måla kännetecknet med förslagsvis clownfärg  
 varje gång ni arbetar med Miljöbyggarna. Det blir spännande  
 om eleverna vågar sticka ut lite från övriga besökare när de t ex 
 arbetar på museet.

Dela in klassen i yrkesområden
(Lärarledd diskussion)

Börja med att läsa brev nr 2 högt för klassen. Dela sedan in klassen 
i fyra grupper där varje grupp motsvarar ett yrke (botanist, zoolog, 
ekolog och klimatexpert). Varje elev kommer att få en del individu-
ella uppgifter som svarar mot yrket. Om eleverna inte vet vad deras 
yrkeskompetens innebär, kan klassen först diskutera vad det t ex 
betyder att vara zoolog. Eleverna kan också få till uppgift att ta reda 
på vad t ex ordet ”zoolog” betyder.

Brev nr 2   (Läses av lärare)

FÖR 10 ÅR SEDAN HITTADE skickliga astronomer, som 
var i tjänst hos Galaxens Ministerråd, planeten jorden som ligger 
45 ljusår från ert solsystem. Med avancerade teleskop har de upp-
täckt att miljön på jorden påminner mycket om hur det såg ut på er 
hemplanet innan den drabbades av katastrofen för 200 år sedan.

Galaxens Ministerråd har förstått att man på jorden har börjat 
ta hand om sin miljö och att jordborna börjat tänka i kretslopp.
Man låter sopor och avfall bli material till nya saker.

Galaxens Ministerråd har avsatt en stor summa pengar till en 
forskningsresa till planeten jorden och ni har blivit utvalda att göra 
denna resa! Ni är forskare som ska ta reda på hur man kan leva mer 
i samklang med naturen.

I er forskargrupp ingår zoologer (djurexperter), botanister 
(växtexperter), klimatexperter och ekologer (experter på samman-
hang i naturen).

Gruppvis ska ni besöka var sin naturmiljö på jorden för att lära 
er mer om hur naturmiljöns ekosystem fungerar. Ni ska studera hur 
djur och växter hänger ihop och hur organismerna är anpassade till 
naturmiljön. Ni ska också ta del av människornas goda miljöhand-
lingar när det gäller omvårdnaden om miljöerna och deras försök 
att minska människans skadliga påverkan på miljön. Detta är kun-
skaper som ni kan ha nytta av när ni på planeten jorden ska lösa 
ert huvuduppdrag, som än så länge är hemligt!

2

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.
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  ELEVUPPGIFT 2        (Enskilt uppdrag)

Fyll i pass- och personuppgifter
På sidan 3 i loggboken finns ett pass där eleverna fyller i sina per-
sonuppgifter. Varje elev ska beskriva vem de är i rollen som
utomjording, d v s namn, yrke, personliga egenskaper, intressen
m m. Låt eventuellt eleverna klistra in ett foto på sig själva i passet. 
Då är det lättare att veta vems loggbok som är vems, särskilt om 
barnen har hittat på nya utomjordiska namn. Slutligen ska elev-
erna fundera kring hur det ska bli att resa till jorden.

  ELEVUPPGIFT 3        (Enskilt uppdrag)

Extra skrivuppgift
Om du vill att eleverna ytterligare ska reflektera över sina roller
som utomjordingar kan du låta dem göra denna skrivuppgift.
Inled med att läsa brev nr 3 för eleverna.

Brev nr 3   (Läses av lärare)

KÄRA UTOMJORDINGAR!  Galaxens Ministerråd vill in-
formera en grupp jordbor om er forskningsresa och vilka ni är som 
ingår i forskningsprojektet. Vi vill att var och en skriver ett brev till 
en jordbo och berättar hur det är att leva på er planet, om er själva 
och era liv, era familjer, vad ni gör på fritiden, semestern och hur 
det känns att göra denna långa resa till jorden. Ni kommer att vara 
borta från er hemplanet i över tre år.

Lämna era brev till Ministerrådets budbärare!

  ELEVUPPGIFT 4        (Enskilt uppdrag eller i grupp)

Arbetsblad 1
Kopiera upp de fyra olika varianterna av Arbetsblad 1 (omkring
6 till 8 exemplar av varje yrkeskategori) som finns längst bak i
lärarhandledningen. Dela ut de yrkesindividuella arbetsbladen
till respektive forskare. Eleverna kan arbeta enskilt eller tillsam-
mans med andra som har samma yrke och ta reda på fakta som
har med naturmiljöer att göra. Till sin hjälp har de skolans läro-
böcker och uppslagsböcker.

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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  ELEVUPPGIFT 5        (Lärarledd)

Sammanfattning av forskningsresultat
De olika forskarna redovisar först muntligt inför klassen vilka
forskningsresultat de har kommit fram till. Därefter ska varje elev
(enskilt) sammanfatta de olika forskningsresultaten i protokollet
på sidan 4 i loggboken.

Dela in klassen i forskargrupper
(Lärarledd)

Börja med att läsa brev nr 4 högt för klassen. Dela sedan in
klassen i tre forskargrupper med ett jämt antal representanter
från varje yrke i varje forskargrupp. Varje forskargrupp tilldelas
ett område, en naturmiljö, som gestaltas i museets utställningar
och som de ska besöka och undersöka: barrskogen (Natur i
Sverige), polartrakterna (Polartrakterna) eller vattenmiljön
(Liv i vatten).

Brev nr 4   (Läses av lärare)

KÄRA forskare!  Galaxens Ministerråd tycker att det är 
lämpligt att era resor går till tre olika naturmiljöer på jorden därför 
att de tidigare funnits på er planet. Expeditionens deltagare ska 
delas upp i tre grupper som gruppvis ska forska om var sin natur-
miljö på jorden. (På sidan 5 i loggboken finns bilder från miljöerna.) 
Vi tror att ni redan kan mycket om den miljö som ska utforskas efter-
som ni studerat naturmiljökunskap vid det Graliska universitetet 
på er hemplanet. Därför vill vi att ni fyller i protokollet på sidan 5 i 
loggboken.

  ELEVUPPGIFT 6        (Utföres av resp forskargrupp)

Miljöprotokoll
Inventera vad eleverna redan vet om den miljö de ska utforska.
Låt eleverna tillsammans i grupp fylla i allt de redan kan om sin 
undersökningsmiljö på sidan 5 i loggboken.
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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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Viktigt inför besöket på museet
•	 De	tre	naturområdesgrupperna	kommer	att	få	olika	arbetsupp- 
 gifter beroende på vilken miljö de besöker och vilka yrken de  
 har. Loggboken (som finns som enskild pdf att skriva ut) och  
 arbetsbladen* kopieras upp i förväg av läraren. Arbetsblad  
 2 och 3 är desamma för alla deltagare i respektive grupp medan 
 Arbetsblad 4 är yrkesindividuellt (barrskogens zoolog har helt  
 andra arbetsuppgifter än barrskogens ekolog). Dela ut arbets- 
 bladen till respektive grupp och yrke i skolan. Dessa forsknings- 
 protokoll (Arbetsblad 2, 3 och 4) ska eleverna klippa ut och  
 klistra in i förväg på sidorna 8, 9 och 10 i sina loggböcker.

•		 Kopiera	upp	tre	exemplar	av	översiktskartan*.	Den	delas	ut	till	 
 varje grupprepresentant när ni anländer till museet. Kopiera  
 även upp var sin karta* över respektive utställning till varje  
 naturmiljöforskare, så att de lättare kan orientera sig i sin under-  
 sökningsmiljö.

•		 Kopiera	upp	ett	exemplar	till	varje	elev	av	det	”hemliga”	upp-	 
 draget* (Arbetsblad 5) som under besöket på museet klipps ut 
 och klistras in på sidan 12 i loggboken. Om du vill höja spän- 
 ningen i dramat lägger du ner en uppsättning av arbetsbladet  
 till varje naturområdesgrupp i var sitt kuvert (sammanlagt tre  
 kuvert), som du klistrar igen. Kuverten delas ut till tre grupp- 
 representanter när klassen anländer till museet. Kuverten får  
 inte öppnas förrän direktiv ges.

•		 Ta	med	penna,	suddgummi,	limstift,	sax	och	elevernas	logg-	 
 böcker.

•		 Måla	eventuellt	utomjordingarnas	kännetecken	i	ansiktet	vid	 
 besöket på museet.

•		 Sammanlagd	arbetstid	på	museet	exklusive	rast	beräknas	till	 
 ca 2 timmar.

•		 Ni	bör	helst	vara	två	lärare	under	besöket.

                                     * Återfinns längs bak i lärarhandledningen.

Uppdrag på Naturhistoriska riksmuseet under ledning av lärare.
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Transport till jordens olika naturmiljöer
(Lärarledd)

Börja museibesöket med att läsa brev nr 5 från Ministerrådet.
Dela ut en översiktskarta till varje grupprepresentant. Hjälp sedan 
eleverna att hitta vägen till de miljöer som de ska undersöka.  
Förslagsvis finns sedan en lärare/vuxen på plats i utställningarna 
”Liv i vatten” och ”Natur i Sverige”. Dessa salar ligger precis i an-
slutning till varandra och det är möjligt för läraren att vägleda elever 
i de båda utställningarna samtidigt. Den andra läraren följer med 
gruppen som ska utforska ”Polartrakterna”.

Brev nr 5   (Läses av lärare)

KÄRA FORSKARE!  Välkomna till jorden. Vi hoppas att er
långa intergalaktiska resa med t-baneraketen eller rymdbussen
gått bra och att allt förflöt utan problem genom passkontrollen.
Det är jätteroligt att ha er här, ni viktiga forskare från planeten
................... . Vi hoppas också att ni är sugna på att gå ut och ut-
forska era undersökningsområden. Jag, Ministerrådets budbärare,
hoppas att ni har era loggböcker tillhands. Studera den översikts-
karta ni fick vid incheckningen. Bege er sedan till den naturmiljö
som ni ska undersöka!

  ELEVUPPGIFT 7        (Enskilt uppdrag)

Skriv ett vykort till hemplaneten
Uppmana eleverna att göra en snabb rundvandring i sin undersök-
ningsmiljö under några minuter. Dela gärna ut kartorna över själva 
utställningarna (om eleverna inte redan fått dem) så att eleverna 
lättare kan orientera sig. Därefter ska varje elev skriva ned sina 
första intryck från resmålet på ett vykort till familjen på hemplane-
ten. Vykortet återfinns på sidorna 6 och 7 i loggboken. Tidsåtgång 
att lösa uppgiften är ca 10 minuter.

  ELEVUPPGIFT 8        (Enskilt uppdrag)

Arbetsblad 2, 3 och 4
Kommentar till Arbetsblad 2: Miljöerna är ekosystem där växter och 
djur hänger ihop. Organismerna på arbetsbladet bildar en närings-
kedja som visar hur flödet av energi/näring går från en organism 
till en annan. Genom att rita pilar kan man visa vem som äter  
vem! Hittar eleverna andra samband än vem som äter vem är det  
också OK. Eventuellt kan man be dem göra en näringskedja av 
djuren senare.

Arbetsblad 2, 3 och 4 görs i ett svep. Beräknad tidsåtgång för 
att lösa uppgifterna är ca 35 minuter.
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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

9

PLATS FÖR 
FORSKNINGSPROTOKOLL

Arbetsblad 3

10

PLATS FÖR 
FORSKNINGSPROTOKOLL

Arbetsblad 4
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  ELEVUPPGIFT 9        (Enskilt uppdrag eller två och två)

Mitt favoritdjur
När samtliga forskare är klara med sina enskilda uppgifter ska de 
välja ett djur från naturmiljön de forskar om. De ska försöka ta reda 
på så mycket information som möjligt genom att studera djuret 
och hitta uppgifter i utställningen. Berätta för eleverna att man 
inte kan hitta alla svar i utställningstexterna, utan att man får göra 
uppskattningar och gissa. Uppmana dem att välja djur som de tror 
att deras utomjordiska vänner skulle uppskatta. Det är viktigt att 
inte fler än två elever väljer samma djur att forska om. Som under-
lag har eleverna protokollet i loggboken på sidan 11.

Det är lämpligt att göra elevuppgift 10, 11 och 12 i ett svep.
Det tar ca 60 minuter för eleverna att göra dessa uppgifter.

  ELEVUPPGIFT 10        (Under ledning av lärare eller annan vuxen)

Redovisning av val av djur
Läs brev nr 6 högt för eleverna. Varje elev ska kortfattat berätta
för de andra i gruppen vilket djur man valt och varför. Sedan ska
eleverna fundera över om djuren hänger samman på något sätt.
Kan de t ex bilda en näringskedja? Förslagsvis kan man skriva
djurens namn på lappar och försöka bilda en näringskedja. Man 
kan också ställa eleverna bredvid varandra och så får de själva 
vara djuren som ska försöka bilda en kedja!

(Vattengruppen kan få ledtrådar vid vattenmiljöns montrar
”Vem äter vem?” och polargruppen vid informationen om ”Närings-
väv Arktis” vid valmunnen på övre planet.)

Brev nr 6   (Läses av lärare)

KÄRA FORSKARE!  Galaxens Ministerråd vill att ni ska pre-
sentera era djur för varandra.

Börja med att kort berätta om era djur och varför ni valt dem.  
Ta hjälp av era beskrivningar av djuret.

Jämför era djur. Hänger djuren samman på något sätt? Träffas 
de	ibland?	Är	de	beroende	av	varandra?	Äter	de	varandra?	Kan	dju-
ren bilda en näringskedja? Om inte – vilka fler djur kan behövas  
för att kedjan ska hänga ihop? Anteckna det ni kommer fram till. 
Rita gärna.

  ELEVUPPGIFT
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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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  ELEVUPPGIFT 11        (Utföres av resp forskargrupp)

Hemligt uppdrag
Varje forskargrupp har ett förslutet kuvert med Arbetsblad 5 som
nu får öppnas. Läs brev nr 7 högt för alla i gruppen. Forskarna ska 
nu välja ut flera olika djur som de får ta med sig tillbaka till hem-
planeten. Eleverna ska både fundera över vad djuren behöver ha 
med sig från jorden för att överleva samt hur många djur av varje 
art/sort som de ska ta med sig! Klipp ut och klistra in arbetsbladet 
på sidan 12 i loggboken.

Brev nr 7   (Läses av lärare)

KÄRA FORSKARE!  Galaxens Ministerråd har ett mycket
glädjande besked till er! Vi har beslutat att ni ska få ta med mellan
5 till 10 olika djurarter från den miljö som ni har undersökt. Dessa
djur ska fraktas med rymdraketen tillbaka till er hemplanet. Djuren
ska överleva hela resan och även på er hemplanet där de ska kunna
leva vidare, trivas och föröka sig i sin nya miljö! Det enda som finns 
att äta på rymdfarkosten är alger/växtplankton, lite gräs, mossor 
och några små barrträd.

Ni måste se till att ni tar med allt som varje djur behöver från 
jorden. Eller finns redan allt som behövs för att djuret ska överleva 
på er hemplanet? Om inte, får ni se till att ni lyckas göra en hel  
näringskedja med djur som hänger ihop. Kanske måste ni ta med 
er ytterligare några djur för att få näringskedjan att hänga samman. 
Det är även viktigt att tänka på hur många djur ni ska ta med av 
varje art. Det är t ex inte så bra att ta med många individer av de 
stora rovdjuren som lever av att äta de andra djuren.

Lycka till!

  ELEVUPPGIFT

12

Hemligt uppdrag på väg!TOP SECRET
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Tillbaka i skolan.

Om tid finns på museet kan man gå vidare med människans goda
miljöhandlingar på sidorna 13, 14 och 15 i loggboken. Men om
barnen är trötta eller om det av någon annan anledning inte passar, 
går det lika bra att arbeta med resten av arbetsmaterialet när ni är 
tillbaka i skolan.

  ELEVUPPGIFT 12        (Utföres av resp forskargrupp)

Människans goda miljöhandlingar
Läs brev nr 8 från Ministerrådet. Låt eleverna därefter få ordentligt
med tid att läsa igenom ”Människans goda miljöhandlingar” på 
sidorna 13 och 14 i loggboken. Sedan ska eleverna tillsammans i 
gruppen välja goda miljöhandlingar som ska gälla i den naturmiljö 
som de ska skapa på sin hemplanet, så att den kan bestå för all 
framtid. De ska välja minst 5 goda miljöhandlingar. Eleverna ska 
helst även hitta på några egna goda miljöhandlingar som ska gälla 
i området. Miljöhandlingarna som de valt ska de skriva in i kon-
traktet på sidan 15 i loggboken.

Brev nr 8   (Läses av lärare)

KÄRA FORSKARE!  Galaxens Ministerråd har bekostat denna 
dyra resa till jorden för att ni ska kunna bygga upp ett djurliv på er 
egen planet. Det är viktigt att ni är rädda om de djur och den miljö 
ni ska bygga upp så att inte det tråkiga som skedde på er planet 
för 200 år sedan upprepas. På jorden gör många människor goda 
miljöhandlingar för att djuren ska överleva. Vi vill att ni ska välja 
minst fem av människans goda miljöhandlingar, som ni tycker 
passar för just den miljö som ni ska bygga upp. Hitta gärna på 
egna goda miljöhandlingar som ska gälla i området och som inte 
finns med på denna lista.

15

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:

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

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

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

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

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

14

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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  ELEVUPPGIFT 13        (Enskilt uppdrag)

Skriv en avskedshälsning till en jordbo
Eleverna får skriva en avskedshälsning till en jordbo och rita något 
passande motiv på kortets framsida. Kopiera upp vykortsmallen 
på sidan 16 i loggboken. Gör gärna denna uppgift en tid efter be-
söket på museet.

Rita en näringskedja
(Lärarledd diskussion)

Diskutera med eleverna och rita på tavlan hur en näringskedja
hittills sett ut på er hemplanet. När ni ritar näringskedjan kommer
ni fram till att den blir väldigt kort. Den består bara av växter, alger, 
mossor, gräs, barrträd och en enda djurart – ”människan”.

  ELEVUPPGIFT 14        (Utföres av resp forskargrupp)

Redovisning
Inled med att läsa brev nr 9. Förslagsvis kan eleverna göra en munt-
lig presentation av den miljö de besökt, dess djur- och växtliv.  
Sedan ska de bygga upp miljön med de djur som de tagit med sig, 
beskriva vad djuren behöver för att överleva och visa hur de hänger 
ihop i näringskedjor. Det hela kan resultera i en utställning. Åter-
använd gärna gamla förpackningar när ni ska bygga upp miljöerna. 

Kanske har frågor dykt upp under besöket på museet? Låt elev-
erna söka på internet eller använda uppslagsböcker och annan  
litteratur för att ta reda på saker som de vill få svar på.

Slutligen redovisar eleverna för de andra forskargrupperna vad 
de har lärt sig under sin vistelse på jorden. De ska redogöra munt-
ligt och skriftligt för de goda miljöhandlingar som de valt och som 
måste gälla för att miljön som de bygger ska bestå.

Brev nr 9   (Läses av lärare)

KÄRA FORSKARE!  Tack för all hjälp och grattis till ett lyckat 
uppdrag. Vi uppskattar verkligen all hjälp och information vi fått av 
er. Det är verkligen härligt att se så många djur lysa upp vår karga 
miljö.

Galaxens Ministerråd vill att ni berättar för befolkningen på er 
planet om miljön på jorden som ni utforskat. Sedan vill vi att ni gör 
en miljömodell/utställningsmodell av den miljö som ni ska skapa 
på er hemplanet där djuren finns med som ni tagit med er från jorden. 
Redovisa sedan för era forskarkollegor om vad ni har lärt er om dju-
ren och miljön under er vistelse på jorden. Det är mycket viktigt att 
ni också redovisar vilka goda miljöhandlingar ni valt ut som ska gälla 
för att miljön ska bestå.

  ELEVUPPGIFT 15        (Enskilt uppdrag eller två och två)

Rita en kampanjaffisch
Låt eleverna arbeta enskilt eller tillsammans med en kompis. De ska 
välja ut en god miljöhandling som de tycker är extra bra att propa-
gera för. Denna goda miljöhandling ska de gestalta som en lockande 
kampanjaffisch/valaffisch som ska uppmana allmänheten att göra 
miljöhandlingen!

  ELEVUPPGIFT

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 …..………………….….…………… .

…………………............................

…………………............................

…………………............................ 

Ill
us

tr
at

io
n:

 J
av

ie
r 

H
er

bo
zo

. 
Sy

m
bo

lil
lu

st
ra

ti
on

er
 o

ch
 f
or

m
: 

G
un

ill
a 

K
je

lla
nd

er
. 
U
ta

rb
et

at
 a

v:
 S

us
an

na
 E

dv
al

l 
oc

h 
Ia

nn
 L

un
de

gå
rd

.



Lärarhandledning I sid 16

Uppgifter utanför rollspelet
Nedan följer några exempel på lärarledda diskussions- och arbets-
uppgifter utanför rollspelet. Uppgifterna är tänkta som förslag och 
uppslag till vidare arbete och blir förstås bäst om du som lärare  
vidareutvecklar dem och gör dem till dina egna. Med några av upp-
gifterna följer även uppslag på litteratur och webbadresser om ni 
vill fördjupa er vidare.

Din närmiljö
(Arbete i grupp)

Låt eleverna fundera över vad som är bra eller dåligt i närmiljön
där de bor och försöka att:
•		 Lista	5	saker	som	de	tycker	är	bra	med	närmiljön.
•	 Lista	5	saker	som	de	tycker	är	dåliga.

Låt eleverna diskutera kring vad de skulle kunna göra för att miljön 
ska bli bättre. Det finns många insatser man kan göra i vardagen 
som kan bidra till att förbättra miljön. Samla upp förslagen och 
diskutera. Eventuellt kan man starta upp något större projekt uti-
från de framröstade förslagen.

Du själv i näringsväven
(Enskilt arbete)

Låt eleverna tänka ut en maträtt som de nyligen ätit till middag
och försöka rita en näringskedja där de själva ingår, t ex fisk och
vad fisken i sin tur ätit och vad det djuret har ätit osv.

Skriva kontrakt
(Enskilt arbete)

Låt eleverna fundera över om de gjort eller brukar göra någon god 
miljöhandling för miljön.

Be dem skriva ned en lista på goda miljöhandlingar som de 
verkligen kan tänka sig att göra under det närmaste året. Listan kan 
läggas i ett kuvert som får öppnas om t ex en termin.

Diskutera sedan efteråt om det var svårt att hålla dessa miljö-
löften och varför det var svårt. Beröm eleverna för deras goda före-
satser och engagemang. Kanske har de börjat med en god miljö-
handling som inte står med på listan?

Ekologiska fotsteg
(Lärarledd diskussion)

Diskutera i klassen vad ett stort däggdjur som en älg behöver för 
att överleva och vad den har för livsstil. (Precis som vi människor
behöver älgar klara sina primära behov av mat, vatten, skydd och 
att kommunicera med andra djur av samma art.) Jämför med hur 
en människa i Sverige klarar dessa behov. På vilket sätt belastar
de båda däggdjuren jordens resurser? Varför är människans livs-
stil mer resurskrävande?

Fundera på hur man som människa kan leva och vad man kan 
göra för att få en mindre resurskrävande livsstil. På vilket sätt kan 
vi ta hjälp av teknik? Vad skulle vi kunna dra in på?

Spelar det någon roll vad man äter?
(Lärarledd diskussion)

Diskutera med eleverna på vilket sätt det kan vara en god miljö-
handling att tänka på vilka råvaror man köper och vad man äter.
Hur kan det egentligen komma sig att man genom att äta mindre
kött kan göra en miljöhandling? På www.folkhalsoguiden.se  
finns	materialet	Ät	S.M.A.R.T.	med	tips	på	hur	man	kan	äta	för	att	
både kroppen och miljön ska må bra.

Diskutera vilka uppoffringar när det gäller t ex läskkonsum-
tionen som eleverna är beredda att göra? Skulle de kunna tänka 
sig att dricka vatten istället för läsk? Varför kan det vara bättre  
att köpa svenska chips än amerikanska? På www.konsumentver-
ket.se finns information om miljövänlig mat.

Varför ska man inte äta en nyfångad
femkilosgädda från en insjö?
(Lärarledd diskussion)

Diskutera med eleverna varför viss mat är olämplig att äta sedan
den utsatts för människans miljöpåverkan.

Varför lever de flesta djur som är olämpliga att äta i vatten och 
inte på land? Tänk på vattnets egenskaper (lösningsmedel) och  
på vattnets kretslopp. Varför finns mer gift i en säl än i en fisk?  
Vad skulle kunna hända med människor som äter mycket fisk från 
t ex Östersjön?
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Värderingsövningar
I värderingsövningar får eleverna stå upp för sina ställningstaganden
och sätta ord på sina värderingar. Genom värderingsmetodiken
ökar man elevernas självförtroende och genom att alla elever del-
tar skapas ett öppet diskussionsklimat i klassrummet.

Några regler för värderingsövningar:
•		 De	ska	byggas	på	frivillighet.	 
 (Man kan säga pass om man inte vill svara.)

•		 Frågorna	ska	handla	om	värderingar	eller	handlingsalternativ, 
 aldrig om vad man har gjort eller gör i speciella situationer.

•		 Frågorna	ska	aldrig	användas	som	förhör	eller	för	att	direkt
 påverka eleven i någon speciell riktning. Läraren förhåller sig  
 neutral. Detta betyder att det inte finns något rätt eller fel i  
 frågorna som följer!

Stå på linje    (Lärarledd övning)

Vid denna övning får eleverna möjlighet att ta ställning till en fråga. 
Siffrorna symboliserar ställningstaganden. Skriv gärna varje siffra 
(1 till 6) på var sitt papper. Placera dem på golvet med en meters 
mellanrum. Låt eleverna först fundera enskilt över sin ståndpunkt. 
Förklara sedan att det finns en tänkt linje mellan siffrorna och att 
det saknas en mittpunkt. Låt eleverna placera sig på den punkt 
som motsvarar deras åsikt. Sedan kan eleverna diskutera med sina 
kompisar som står närmast varför de placerat sig som de gjort. Låt 
därefter några elever redovisa sina ståndpunkter.

Förslag på påståenden:
•		 Förbättrad	teknik	kan	lösa	miljöproblemen	i	världen.
•		 Jag	kan	tänka	mig	att	ha	mindre	saker	för	att	minska	på- 
 verkan på miljön.
•		 Jag	kan	tänka	mig	att	inte	köpa	nya,	häftiga	kläder	så	länge 
 mina kläder går att laga.
•		 Jag	kan	tänka	mig	att	aldrig	mer	åka	flygplan	eftersom	det 
 belastar miljön mycket.
•		 Jag	kan	själv	påverka	jordens	framtid.
•		 Vad	vi	människor	gör	har	stor	betydelse	för	vad	som	händer 
 med livet på jorden.
•		 Jag	tycker	att	alla	djur	är	lika	mycket	värda.
•		 Jag	tycker	att	djur	och	människor	är	lika	mycket	värda.

Heta stolen    (Lärarledd övning)

Vid denna övning får var och en av eleverna ta ställning till några
påståenden. Eleverna sätter sig på stolar i en ring. Det ska finnas
en stol mer än det finns deltagare i övningen. Läs upp ett påstående.
Om man håller med ställer man sig upp och byter stol med en annan 
som också ställt sig. Låt eleverna då och då få redogöra för sina 
miljöställningstaganden.

Kring miljö:
•		 Jag	tycker	att	det	är	OK	att	sortera	sopor.
•		 Jag	kan	tänka	mig	att	vara	utan	direktreklam	som	kommer	i	 
 brevlådan.
•		 Jag	kan	tänka	mig	att	äta	annorlunda	om	det	förbättrar	miljön.
•		 Jag	kan	redan	nu	komma	på	en	miljöförbättrande	sak	på	vår	 
 skola.
•		 Jag	kan	redan	nu	komma	på	en	miljöförbättrande	sak	hemma.

Kring djuretik:
•		 Jag	tycker	att	det	är	OK	att	fånga	fjärilar	till	en	fjärilssamling.
•		 Jag	tycker	att	det	är	OK	att	stoppa	upp	djur	till	en	utställning.
•		 Jag	tycker	att	man	måste	få	klämma	ihjäl	en	fästing.
•		 Jag	tycker	att	det	är	OK	att	jaga	älg.
•		 Jag	tycker	att	det	är	OK	att	dra	vingarna	av	en	fluga.
•		 Jag	tycker	att	det	är	OK	att	koka	kräftor.
•		 Jag	tycker	att	det	är	OK	att	slå	ihjäl	en	mygga	som	irriterar.
•		 Jag	tycker	att	det	är	OK	att	plundra	ett	fågelbo.
•		 Jag	tycker	att	det	OK	att	hälla	gift	på	myror	som	tagit	sig	in	 
 i huset.
•		 Jag	tycker	att	det	är	OK	att	testa	mediciner	på	råttor.
•		 Jag	tycker	att	alla	djur	på	jorden	är	lika	mycket	värda.
•		 Jag	tycker	att	djur	är	lika	mycket	värda	som	människor. 
 
Diskutera gärna efteråt i klassen om det går att sätta upp några 
allmänna regler för vad som är rätt eller fel.      Instämmer helt                                                       Instämmer inte

               1                2                3                4                5                6
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Hur viktiga är djur?
(Lärarledd övning)

Diskutera	i	helklass	om	isbjörnen	är	viktig	för	oss	människor.	Är	vi	
viktiga för isbjörnen? Låt alla elever skriva kortfattat om ”Vilken är 
den viktigaste anledningen till att djuren ska finnas kvar på jorden?”. 
Låt	dem	sedan	föra	en	debatt	om	detta.	Är	det	för	min	skull?	 
För deras skull? För att de kan ”användas” eller av någon annan 
anledning?

Hur värderar vi liv?
(Lärarledd övning)

Värderar vi alla djur lika? Låt varje elev lista så många svenska djur 
de kan på en minut. De ska beskriva varje djur med minst fem ad-
jektiv. Sedan kan de jämföra sina beskrivningar med en klasskam-
rats och bestämma tillsammans vilka djur som fått flest positiva 
respektive negativa adjektiv. Samlas sedan i helklass och diskutera.

Förslag på diskussionsfrågor:
•		 Är	något	av	djuren	mer	eller	mindre	värdefullt	enligt	elevernas 
 åsikt?

•		 Är	det	bara	stora	djur	som	blivit	listade?	Finns	småkrypen	med?

•		 Vilka	djur	var	favoritdjur	bland	barnen	och	blev	först	valda	att	 
 forska om (se uppgift sid 11 i loggboken)?

•		 Var	det	bara	stora,	vackra	eller	häftiga	djur	som	blev	valda	då?

•		 Varför	bedöms	vissa	djur	som	mer	värdefulla?

Uppstoppade djur
(Lärarledd övning)

Halva klassen ska fundera på och försöka motivera varför det är
rätt att stoppa upp djur medan andra halvan hittar motiveringar
för att det är felaktigt. Sedan har klassen en debatt där eleverna
får argumentera utifrån den ståndpunkt de tilldelats.

Räkna på miljön
(Lärarledd övning)

Vad händer om många gör samma goda miljöhandling som jag?

Förslag på räkneexempel:
•		 Om	jag	samlar	in	tio	batterier	per	år,	hur	många	blir	det	då	 
 om alla i hela Sverige/hela världen samlar in lika många?

•		 Om	jag	och	mina	kompisar	går	till	fotbollsträningen	en	gång	 
 i veckan istället för att åka bil, hur många mil blir det per år?  
 Hur mycket bensin tjänar vi på detta?

•		 En	liter	bensin	orsakar	utsläpp	av	cirka	2,36	kilo	koldioxid. 
 En svensk bil drar i genomsnitt 0,83 liter/mil. Hur mycket ut-  
 släpp av växthusgasen koldioxid skulle vi spara genom att  
 inte åka bil till träningen?

Vad händer med klimatet?
(Lärarledd övning)

Fundera över/diskutera vad var och en kan göra, genom insatser
i vardagen, för att minska uppvärmningen av jordens medeltem-
peratur.

Vill ni veta mer om förändringar i jordens klimat? Gå in på
www.hsr.se så får ni tips på vad ni kan göra för miljön.

Vad gör vi i Sverige för miljön?
På www.naturvardsverket.se får man reda på mer om de svenska
miljömålen. Där kan man även få förslag på vad man kan göra för 
att minska klimatpåverkan, få information om övergödning, natur 
och naturvård och allemansrätt. Man kan också få svar på frågor 
som	ofta	ställs	till	Naturvårdsverket	om	t	ex	miljön.	Även	Svenska	
Naturskyddsföreningen har mycket material om miljöfrågor på 
www.snf.se.



KÄRA BOTANIST! 
Galaxens Ministerråd behöver få veta mer om hur olika naturmiljöer fungerar. Eftersom du 

har goda kunskaper om växter undrar vi om du kan hjälpa oss att hitta svaren på följande 

frågor. Använd gärna läroböcker, uppslagsböcker eller internet för att hitta ditt svar.

1. Vad behöver en växt ha för att kunna överleva? Räkna upp allt som behövs.

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

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

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

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

2.   Varför tror du att växter är så viktiga för att vi ska överleva?

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

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

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

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

3.  Vattenmiljöerna på er planet drabbades av en kraftig övergödning med näringsämnen

 som berodde på era förfäders beteenden. Det gjorde att havsvikar och sjöar växte igen  

 och vattenmiljöernas djurliv dog ut. Vilka beteenden tror du ökade övergödningen?

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

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

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

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

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

Galaxens Ministerråd vore tacksamma om du sedan kan berätta för dina forskarvänner vad 

du kommit fram till. På så sätt kan fler få nytta av ditt forskningsresultat.

arbetsblad 1 /
botanist



KÄRA EKOLOG! 
Galaxens Ministerråd behöver få veta mer om hur olika naturmiljöer fungerar. Eftersom du 

har goda kunskaper om sammanhang i naturen undrar vi om du kan hjälpa oss att hitta 

svaren på följande frågor. Använd gärna läroböcker, uppslagsböcker eller internet för att 

hitta ditt svar.

1. Ta reda på vad en näringskedja är för något. Rita gärna.

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

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

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

2.   Ta reda på vad en näringsväv är för något. Rita gärna.   

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

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

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

Galaxens Ministerråd vore tacksamma om du sedan kan berätta för dina forskarvänner vad 

du kommit fram till. På så sätt kan fler få nytta av ditt forskningsresultat.

arbetsblad 1 /
ekolog



KÄRA KLIMATEXPERT! 
Galaxens Ministerråd behöver få veta mer om hur olika naturmiljöer fungerar. Eftersom du 

har goda kunskaper om klimat undrar vi om du kan hjälpa oss att hitta svaren på följande 

frågor. Använd gärna läroböcker, uppslagsböcker eller internet för att hitta ditt svar.

1. Försök ta reda på varför det blir varmt i ett växthus.

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

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

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

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

2.   Klimatet på planeten jorden blir behagligt på grund av att atmosfären orsakar en så  

 kallad ”naturlig växthuseffekt”. Försök ta reda på vad som menas med växthuseffekt.

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

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

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

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

3.  På er planet förstärktes växthuseffekten på grund av era förfäders beteenden.

 Vilka beteenden tror du ökade växthuseffekten?

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

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

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

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

4.  Hur tror du att dessa beteenden påverkade temperaturen på er planet?

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

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

Galaxens Ministerråd vore tacksamma om du sedan kan berätta för dina forskarvänner vad 

du kommit fram till. På så sätt kan fler få nytta av ditt forskningsresultat.

arbetsblad 1 /
klimatexpert



KÄRA ZOOLOG! 
Galaxens Ministerråd behöver få veta mer om hur olika naturmiljöer fungerar. Eftersom du 

har goda kunskaper om djur undrar vi om du kan hjälpa oss att hitta svaren på följande 

frågor. Använd gärna läroböcker, uppslagsböcker eller internet för att hitta ditt svar.

1. Beskriv hur man kan se på ett djur (till exempel däggdjur, fågel, fisk) vad det äter  

 för något.

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

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

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

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

2. Beskriv hur man kan se på ett djur om det lever i vatten eller land.

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

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

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

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

3.  Beskriv hur man kan se på ett djur om det lever i ett varmt eller kallt klimat.

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

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

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

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

Galaxens Ministerråd vore tacksamma om du sedan kan berätta för dina forskarvänner vad 

du kommit fram till. På så sätt kan fler få nytta av ditt forskningsresultat.

arbetsblad 1 /
zoolog



KÄRA forskare! 
Galaxens Ministerråd har fått reda på att växterna och djuren hänger samman i en 

slags kedjor i barrskogen. Kan du hjälpa oss att ta reda på hur?

1. Se på bilderna nedan. Ett av dessa levande varelser hör inte till barrskogen.   

 Men vem ska bort? Kryssa över den du tror har hamnat fel!

 A.  Sork           B.  Växter            C.  Varg                      D.  Räv                   E.  Utter

2. Dra pilar mellan de övriga djuren/växterna ovan och skriv på pilarna hur de  

 hänger ihop.

3. Ringa in det djur nedan som du tror att det finns flest av.

 A.  Varg                  B.  Sork                  C.  Räv

4. Stryk under det djur ovan som du tror att det finns minst av.

5.   Vad händer med rävarna om sorkarna blir fler?

 Ringa in det svar du tror är rätt.

 A.  Rävarna blir färre

 B.  Rävarna blir fler

 C.  Rävarna påverkas inte

6.  Vad tror du händer om rävarna blir fler?

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

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

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

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

arbetsblad 2 /
barrskogens forskare

Klipp ut och klistra in arbetsbladet på sid 8 i loggboken.



KÄRA forskare! 
Galaxens Ministerråd har fått reda på att växterna och djuren hänger samman i en 

slags kedjor i polartrakterna. Kan du hjälpa oss att ta reda på hur?

1. Se på bilderna nedan. En av dessa levande varelser hör inte till polartrakterna.

 Men vem ska bort? Kryssa över den du tror har hamnat fel!

 A.  Växtplankton             B.  Sill                             C.  Säl                D.  Djurplankton                    

 E.  Huggorm                      F.  Isbjörn

2.  Dra pilar mellan de övriga djuren/växterna ovan och skriv på pilarna hur de  

 hänger ihop.

3.   Ringa in det djur nedan som du tror att det finns flest av.

 A.  Sill                  B.  Säl                 C.  Djurplankton                  D.  Isbjörn 

4.   Stryk under det djur ovan som du tror att det finns minst av.

5.   Vilka arter påverkas om alla djurplankton försvinner?

 Ringa in det svar du tror är rätt.

 A.  Bara växtplankton påverkas

 B.  Växtplankton och sill påverkas

 C.  Alla arter i ishavet påverkas

6.  Vad tror du händer om isbjörnarna blir fler?

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

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

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

arbetsblad 2 /
polarforskare

Klipp ut och klistra in arbetsbladet på sid 8 i loggboken.



KÄRA forskare! 
Galaxens Ministerråd har fått reda på att växterna och djuren hänger samman i en 

slags kedjor i vattenmiljöerna. Kan du hjälpa oss att ta reda på hur?

1. Se på bilderna nedan. En av dessa levande varelser hör inte till vattenmiljön.

 Men vem ska bort? Kryssa över den du tror har hamnat fel!

 A.  Växtplankton                         B.  Håkäring (haj)                                 C.  Sill                

          D.  Säl                                   E.  Djurplankton                                  F.  Ekorre

2.  Dra pilar mellan de övriga djuren/växterna ovan och skriv på pilarna hur de  

 hänger ihop.

3.   Ringa in det djur nedan som du tror att det finns flest av.

 A.  Säl                  B.  Sill                 C.  Håkäring (haj)                 D.  Djurplankton

4.   Stryk under det djur ovan som du tror att det finns minst av.

5.  Vilka arter påverkas om alla djurplankton försvinner?

 Ringa in det svar du tror är rätt.

 A.  Bara sillen påverkas     B.  Inga djur påverkas     C.  Alla djur i vatten påverkas

6.  Påverkas människor av detta? Ja eller Nej?   ..................................................... 

 Förklara varför du har svarat som du gjort.

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

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

7.  Vad tror du händer om håkäringarna (hajar) blir fler?

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

arbetsblad 2 /
vattenforskare

Klipp ut och klistra in arbetsbladet på sid 8 i loggboken.



KÄRA forskare! 
Galaxens Ministerråd har hört att jordens befolkning gör många bra saker för att 

inte naturmiljöer (och djuren som lever där som till exempel vargen) ska påverkas 

så mycket av hur de utnyttjar jordens resurser. Kan du hjälpa oss att reda ut  

vilka goda miljöhandlingar som hör ihop med hur de får vargarna att må bra i barr-

skogen? Dra streck mellan god miljöhandling och vad den gör för vargen.

1.  God miljöhandling  Positivt för vargen

Sätta upp vägstängsel och  Försurningen och övergödningen av

bygga viltbroar.  skogen dämpas och skogen förblir

   en frisk miljö för vargen att leva i.

Åka kollektivt, cykla och gå  Vargen får inga fiender.

istället för att åka bil.

Återanvända papper. Vargen blir inte överkörd.

Stopp på jakt genom  Färre träd behöver fällas. Vargens

fridlysning.  livsmiljö förblir densamma.

2.  Vad tycker du att en vanlig människa kan göra för att hjälpa en varg att må så 

 bra som möjligt?  

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

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

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

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

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

arbetsblad 3 /
barrskogens forskare

Klipp ut och klistra in arbetsbladet på sid 9 i loggboken.



KÄRA forskare! 
Galaxens Ministerråd har hört att jordens befolkning gör många bra saker för att 

inte naturmiljöer (och djuren som lever där som till exempel isbjörnen) ska påver-

kas så mycket av hur de utnyttjar jordens resurser. Kan du hjälpa oss att reda ut 

vilka goda miljöhandlingar som hör ihop med hur de får isbjörnarna att må bra i 

polartrakten? Dra streck mellan god miljöhandling och vad den gör för isbjörnen.

1.  God miljöhandling  Positivt för isbjörnen

Samla in batterier.  Isbjörnen skadar sig inte på farliga

   sopor.

Åka kollektivt, cykla och gå  Isbjörnen får inga fiender.

istället för att åka bil.

Stopp på jakt genom fridlysning. Växthuseffekten dämpas och klima- 

   tet som isbjörnen är anpassad till  

   förblir detsamma.

Städa bort skräp till exempel vid   Isbjörnen skadas inte av gifterna

valfångst- och forskningsstationer.  kvicksilver och kadmium.

2.  Vad tycker du att en vanlig människa kan göra för att hjälpa en isbjörn att må  

 så bra som möjligt?  

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

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

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

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

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

arbetsblad 3 /
polarforskare

Klipp ut och klistra in arbetsbladet på sid 9 i loggboken.



KÄRA forskare! 
Galaxens Ministerråd har hört att jordens befolkning gör många bra saker för att 

inte naturmiljöer (och djuren som lever där som till exempel havsörnen) ska på-

verkas så mycket av hur de utnyttjar jordens resurser. Kan du hjälpa oss att reda 

ut vilka goda miljöhandlingar som hör ihop med hur de får havsörnarna att må bra 

i vattenmiljön? Dra streck mellan god miljöhandling och vad den gör för havsörnen.

1.  God miljöhandling  Positivt för havsörnen

Förbud mot att släppa ut miljögifter.  Inga gifter som kadmium och

   kvicksilver i äggen.

   Havsörnen blir friskare.

Ej hugga ned stora, gamla tallar.  Havsörnens äggskal blir normala.

   Fler ungar kläcks fram.

Samla in batterier.  Fler unga havsörnar överlever

   under första levnadsåret.

Lägga ut mat på vintern.  Havsörnens tunga bo faller inte

   ned under häckningen.

2.  Vad tycker du att en vanlig människa kan göra för att hjälpa en havsörn att må  

 så bra som möjligt?  

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

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

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

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

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

arbetsblad 3 /
vattenforskare

Klipp ut och klistra in arbetsbladet på sid 9 i loggboken.



KÄRA botanist! 
Galaxens Ministerråd behöver veta ännu mer om barrskogen på jorden. Vi vill att 

du som är expert på växter ska försöka ge svar på följande frågor. Svaren kan du 

lista ut själv eller hitta i din undersökningsmiljö.

Galaxens Ministerråd undrar om du kan ta reda på vilka två barrskogsträd som 

är vanligast i skogen och skillnader mellan dessa.

1.  Vad heter de två barrträden?

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

2.  Gå till ”Träd i barrskog”. Skriv ned alla skillnader du kan hitta mellan de

 två barrträden.

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

3.  Vilket av de två träden är känsligast för brand?

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

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

4.  Gå till övervintringsmontrarna. Vad händer med de flesta växter på vintern?

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

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

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

5.  Hur klarar djur som lever av levande växter den långa vintern? Skriv ned exempel.

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

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

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

6.  Gå till avsnittet ”Levande och död ved” nära myrstacken. Varför är det bra att  

 det finns många gamla och döende träd i en skog?

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

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

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

arbetsblad 4 /
barrskogens botanist

Klipp ut och klistra in arbetsbladet på sid 10 i loggboken.



KÄRA ekolog! 
Galaxens Ministerråd behöver veta ännu mer om barrskogen på jorden. Vi vill att 

du som är expert på sammanhang i naturen ska försöka ge svar på följande frågor. 

Svaren kan du lista ut själv eller hitta i din undersökningsmiljö.

1. Vad händer med djurlivet i barrskogen om man utrotar alla lodjur, björnar

 och vargar? Ringa in det svar du tror är rätt.

A.  Alla andra djur dör ut

B.  Rådjur och harar kommer att öka

C.  Rådjur och harar kommer att minska

D.  Skogens djurliv påverkas inte

Förklara varför du har svarat som du gjort.

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

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

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

2.  Hur tror du människor påverkas om rådjur och älgar blir många fler?

 Vad skulle vara bra?

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

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

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

Vad skulle vara dåligt?

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

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

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

3.  Gå till brandmontrarna. Varför kan det vara bra att det brinner i skogen ibland?

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

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

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

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

arbetsblad 4 /
barrskogens ekolog

Klipp ut och klistra in arbetsbladet på sid 10 i loggboken.



KÄRA klimatexpert! 
Galaxens Ministerråd behöver veta ännu mer om barrskogen på jorden. Vi vill att 

du som är expert på klimat ska försöka ge svar på följande frågor. Svaren kan du 

lista ut själv eller hitta i din undersökningsmiljö.

1.  Hur tror du att djuren i barrskogen påverkas om det regnar mer?

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

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

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

2.  Hur tror du växterna påverkas av mycket mer regn?

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

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

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

3.  Myggorna lägger sina ägg i små vattensamlingar. Vad tror du händer med 

 myggorna om det regnar mer och blir varmare?

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

Hur tror du det påverkar de djur som äter insekter?

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

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

4. Gå till ”Träd i barrskog”. Vilket barrträd, tallen eller granen, tror du ökar i antal  

 om det regnar mer?

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

5. Hur tror du djur och växter påverkas om det blir varmare?

 Gå till exempel till den hoppande räven i övervintringsmontrarna.  

 Fundera över vad som kan hända om snötäcket helt försvinner på vintern.

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

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

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

arbetsblad 4 /
barrskogens klimatexpert

Klipp ut och klistra in arbetsbladet på sid 10 i loggboken.



KÄRA Zoolog! 
Galaxens Ministerråd behöver veta ännu mer om barrskogen på jorden. Vi vill att 

du som är expert på djur ska försöka ge svar på följande frågor. Svaren kan du lista 

ut själv eller hitta i din undersökningsmiljö.

1. Ett av dessa djur har hamnat i fel miljö. Vilket djur ska bort?

 Kryssa över djuret du tror har hamnat fel!

 A.  Ekorre        B.  Rådjur        C.  Nötskrika        E.  Varg         F.  Lodjur        F.  Ejder

2.  Gå till övervintringsmontrarna. Hur är djuren i barrskogen anpassade till vintern?

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

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

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

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

3.  Vad gör haren för att inte bli upptäckt?

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

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

4.  Hur får nötskrikan maten att räcka?

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

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

5.  Hur håller sig sorken varm under vintern?

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

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

6.  Vad tror du fåglar som äter insekter måste göra när det blir vinter?

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

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

arbetsblad 4 /
barrskogens zoolog

Klipp ut och klistra in arbetsbladet på sid 10 i loggboken.



KÄRA botanist! 
Galaxens Ministerråd behöver veta ännu mer om polartrakterna på jorden. Vi vill

att du som är expert på växter ska försöka ge svar på följande frågor. Svaren kan

du lista ut själv eller hitta i din undersökningsmiljö.

1.  Var tror du de flesta växter finns i polartrakterna? På land eller i vatten?

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

2.  Vad tror du händer med växtplankton under vintern?

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

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

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

3.  Vad tror du händer med djuren som äter växtplankton under denna 

 mörka årstid?

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

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

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

4. När tror du det finns flest djur i polartrakterna? På sommaren eller vintern?

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

Förklara varför du har svarat som du gjort.

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

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

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

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

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

arbetsblad 4 /
polartraktens botanist

Klipp ut och klistra in arbetsbladet på sid 10 i loggboken.



 KÄRA EKOLOG! 
Galaxens Ministerråd behöver veta ännu mer om polartrakterna på jorden. Vi vill 

att du som är expert på sammanhang i naturen ska försöka ge svar på följande 

frågor. Svaren kan du lista ut själv eller hitta i din undersökningsmiljö. 

1. Krill är ett litet kräftdjur som är föda för både sälar, pingviner och valar.  

 Vad hände med sälarna och pingvinerna när mängden valar minskade på 

 grund av människornas valjakt? Ringa in det svar du tror är rätt.

A.  Sälar och pingviner minskade i antal

B.  Sälar och pingviner ökade i antal

C.  Sälar och pingviner påverkades inte av att valarna blev färre

Förklara varför du har svarat som du gjort.

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

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

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

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

2. Om du läser på faktaskylten om till exempel blåval kan du se att trots att val- 

 jakten har upphört har valarna inte blivit fler. Försök att lista ut varför de inte  

 kunde öka i antal. 

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

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

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

Tror du människorna påverkades av detta? Ja eller Nej?  

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

Förklara varför du har svarat som du gjort.

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

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

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

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

arbetsblad 4 /
polartraktens ekolog

Klipp ut och klistra in arbetsbladet på sid 10 i loggboken.



 KÄRA klimatexpert! 
Galaxens Ministerråd behöver veta ännu mer om polartrakterna på jorden. Vi vill

att du som är expert på klimat ska försöka ge svar på följande frågor. Svaren kan

du lista ut själv eller hitta i din undersökningsmiljö.

1. Hur kommer det sig att man hittar miljögifter, som till exempel flamskydds-

 medel från datorer, i isbjörnar? Ringa in det svar du tror är rätt.

A.  När isbjörnarna vandrar söderut under vintern kommer 

 de närmare städer och fabriker

B.  Gifterna sprids till polartrakterna via luftströmmar

C.  Det finns många fabriker i polartrakterna

2. Varför tror du att det är kallare vid jordens poler än vid ekvatorn?

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

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

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

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

3. Skriv ned några tankar om vad du tror händer med polarmiljön och med

 övriga jorden om det blir varmare i polartrakterna.

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

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

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

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

4. Vad tror du händer med djuren som lever i denna miljö om det blir

 varmare och mindre is?

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

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

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

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

arbetsblad 4 /
polartraktens klimatexpert

Klipp ut och klistra in arbetsbladet på sid 10 i loggboken.



 KÄRA zoolog! 
Galaxens Ministerråd behöver veta ännu mer om polartrakterna på jorden. Vi vill

att du som är expert på djur ska försöka ge svar på följande frågor. Svaren kan du 

lista ut själv eller hitta i din undersökningsmiljö.

1. Försök hitta något gemensamt hos djur (till exempel däggdjur och fåglar) som 

 lever i kall miljö genom att titta på djurens färger, former, hur de skyddar sig  

 mot kyla m m. Skriv ner några likheter hos landdjur:

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

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

Skriv ner några likheter hos vattendjur: 

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

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

2. Gå till den lilla montern med skinn på övre plan. Titta också i isbjörnsmontern  

 på övre planet. Hur skiljer sig pälsen från en isbjörn och en säl?

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

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

Vad tror du att skillnaden beror på? 

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

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

3. Titta på filmen som visas mitt i utställningen. Jämför hur val, pingvin och säl  

 simmar. Vad är skillnaden i hur de simmar och är det något av djuren som du  

 tycker är bättre anpassat till ett simmande liv? 

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

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

Förklara varför du svarat som du gjort.

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

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

arbetsblad 4 /
polartraktens zoolog

Klipp ut och klistra in arbetsbladet på sid 10 i loggboken.



 KÄRA BOTANIST! 
Galaxens Ministerråd behöver veta ännu mer om vattenmiljöerna på jorden. Vi vill

att du som är expert på växter ska försöka ge svar på följande frågor. Svaren kan du 

lista ut själv eller hitta i din undersökningsmiljö.

1. De flesta vattenväxter är mikroskopiskt små. Var hittar man flest vattenväxter? 

 Ringa in det svar du tror är rätt.

A.  Vid stranden

B.  Vid bottnen

C.  Fritt i vattnet ganska nära ytan

2. Varför tror du att det inte finns växter under 50 meters djup?

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

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

3. Titta på filmen om alger. På land måste växterna ha stödjevävnad för att stå  

 upprätt. Förklara varför du tror att styva vattenväxter skulle brytas av om de  

 också hade stödjevävnad.

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

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

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

4. Varför tror du att det finns så få växter i starkt strömmande vatten?

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

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

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

5. Studera montern ”Människa och miljö”. Mängden alger ökar om det släpps ut  

 för mycket fosfor och kväve. Det blir en kraftig övergödning. På vilket sätt är det  

 dåligt för fiskarna?

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

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

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

arbetsblad 4 /
vattenmiljöns botanist

Klipp ut och klistra in arbetsbladet på sid 10 i loggboken.



  KÄRA EKOLOG! 
Galaxens Ministerråd behöver veta ännu mer om vattenmiljöerna på jorden.  

Vi vill att du som är expert på sammanhang i naturen ska försöka ge svar på följande 

frågor. Svaren kan du lista ut själv eller hitta i din undersökningsmiljö.

1. Vad händer med djurlivet i Östersjön om man utrotar alla havsörnar? 

 Ringa in det svar du tror är rätt.

A.  Alla andra djur dör ut

B.  Andra arter som sälar och gäddor kommer att öka i antal

C.  Djurlivet påverkas inte

 Förklara varför du har svarat som du gjort.

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

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

2. Vilken av dessa två djurarter tror du orsakar mest förändring i miljön om den  

 försvann? Gråsälen eller hoppkräftan? Ringa in djuret.

A.   Gråsäl            B.   Hoppkräfta        

 Förklara varför du har svarat som du gjort.

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

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

3. Gå bort till montrarna ”Östersjön” och ”Västerhavet”. Det finns få arter av djur  

 och växter i Östersjön jämfört med Västkusten. Varför tror du att det är så?

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

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

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

..............................................................................................................................
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 KÄRA klimatexpert! 
Galaxens Ministerråd behöver veta ännu mer om vattenmiljöerna på jorden. Vi vill

att du som är expert på klimat ska försöka ge svar på följande frågor. Svaren kan

du lista ut själv eller hitta i din undersökningsmiljö.

1. Hur tror du vattenmiljön påverkas om växthuseffekten blir kraftigare och det  

 blir varmare? Blir det mer eller mindre vatten?

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

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

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

2. Gå till malen och läs om vad den behöver för att överleva. Försök förklara 

 varför det blir fler malar om det blir varmare.

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

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

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

3. Gå till bilden av vattnets kretslopp. Beskriv med egna ord hur vattnets 

 kretslopp fungerar.

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

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

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

4. Försök förklara hur det kan komma sig att nästan alla miljögifter på jorden förr  

 eller senare hamnar i havet.

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

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

..............................................................................................................................
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 KÄRA zoolog! 
Galaxens Ministerråd behöver veta ännu mer om vattenmiljöerna på jorden. Vi vill

att du som är expert på djur ska försöka ge svar på följande frågor. Svaren kan du 

lista ut själv eller hitta i din undersökningsmiljö.

1. Gå till montern mitt emot ”Vem äter vem (hav)”. Ett av dessa djur har hamnat i  

 fel grupp. Vilket ska bort? Kryssa över djuret du tror har hamnat fel!

A.   Trollsländelarv                 B.   Säl                    C.   Blåval                    D.   Utter      

       E.   Havsörn                     F.   Häger

 Förklara varför du har svarat som du gjort.

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

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

2. Hur tror du att ett snabbsimmande djur ser ut? Rita djurets form.

3. Studera montern ”Fiskens form” bredvid malen. Vad är det för speciellt med  

 rudan i vassen?

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

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

4. Gå till de blå fiskmontrarna. Hitta en annan fisk förutom makrillen som du tror  

 simmar snabbt.

..............................................................................................................................
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Gruppuppdrag: Välj tillsammans hur många och vilka djur som ni ska ta med er

tillbaka till er hemplanet. Välj även djur som behövs som föda till era djur. Tänk

på att även dessa djur i sin tur måste ha tillräckligt med mat för att överleva.

Stryk även under antal djur som ni ska ta med er av varje art.

Djurpass  Djurets namn:

1  .................................................. Antal av varje: 10/100/1000/10 000/100 000

  Föda:  ...........................................................

  Fiender:  .......................................................

2  .................................................. Antal av varje: 10/100/1000/10 000/100 000

  Föda:  ...........................................................

  Fiender:  .......................................................

3  .................................................. Antal av varje: 10/100/1000/10 000/100 000

  Föda:  ...........................................................

  Fiender:  .......................................................

4  .................................................. Antal av varje: 10/100/1000/10 000/100 000

  Föda:  ...........................................................

  Fiender:  .......................................................

5  .................................................. Antal av varje: 10/100/1000/10 000/100 000

  Föda:  ...........................................................

  Fiender:  .......................................................

6  .................................................. Antal av varje: 10/100/1000/10 000/100 000

  Föda:  ...........................................................

  Fiender:  .......................................................

7  .................................................. Antal av varje: 10/100/1000/10 000/100 000

  Föda:  ...........................................................

  Fiender:  .......................................................

8  .................................................. Antal av varje: 10/100/1000/10 000/100 000

  Föda:  ...........................................................

  Fiender:  .......................................................

9  .................................................. Antal av varje: 10/100/1000/10 000/100 000

  Föda:  ...........................................................

  Fiender:  .......................................................

10  ................................................ Antal av varje: 10/100/1000/10 000/100 000

  Föda:  ...........................................................

  Fiender:  .......................................................
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