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Lärarhandledning till

BYGG ÖSTERSJÖNS EKOSYSTEM
ett arbetsmaterial i tre nivåer

Det här är ett lektionsmaterial om Östersjöns ekosystem och hur det 
påverkas av olika mänskliga aktiviteter. Materialet är uppdelat i tre nivåer 
som bygger på varandra. 

Nivå 1 handlar om att bygga en enkel näringskedja i havet. Den här  
övningen är lämplig för elever i årskurs 1-3, och som inledande aktivitet 
för äldre elever.

Nivå 2 introducerar övergödning och låter eleverna använda sina  
näringskedjor för att dra slutsatser om hur övergödningen påverkar livet i 
havet. Den här övningen bygger vidare på nivå 1 och är lämplig för elever 
upp till årskurs 6 och som fortsättningsaktivitet för äldre elever.

Nivå 3 ger ett bredare perspektiv och låter eleverna bygga ut sina  
näringskedjor till mer kompletta näringsvävar. De får också fundera vidare 
på människans påverkan på ekosystemet genom att laborera med vad 
som händer i ekosystemet om den mänskliga påverkan ökar eller minskar. 
Den här övningen bygger vidare på nivå 1 och 2 och är lämplig för elever 
upp till årskurs 9.
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Bilder till

BYGG ÖSTERSJÖNS EKOSYSTEM

Illustrationer: Martina Kadin
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Bilder till

BYGG ÖSTERSJÖNS EKOSYSTEM
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Bilder till

BYGG ÖSTERSJÖNS EKOSYSTEM
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Bygg Östersjöns ekosystem, nivå 1

BEHÖVER ALLA VERKLIGEN ÄTA?
Den här nivån handlar om att bygga en enkel näringskedja i havet. Den är 
lämplig för elever i årskurs 1-3, och som inledande aktivitet för äldre elever. På 
nästa sida hittar du förslag på svar till frågeställningarna i fetstil nedan.

Lycka till!

Förberedelser
• Skriv ut sida 3 med organismer så att alla elever får varsin “remsa” med bilder på 

torsk, djurplankton, sillgrissla, växtplankton och skarpsill.

• Varje elev behöver också ett blankt papper i någon färg.

Genomförande
• Dela ut så att varje elev får varsin remsa med organismer.  

Utelämna sillgrisslan om du vill göra övningen enklare.

• Berätta vad de olika bilderna föreställer, se näringskedjan nedan. 

• Diskutera varför växtplankton är gröna och de andra är svartvita. 
 -  Vad kan växter och växtplankton göra som inte djuren kan göra?

• Eleverna klipper ut sina bilder.

• Låt eleverna sitta i mindre grupper och prata om vem som äter vem av växtplankton, 
djurplankton, skarpsill, torsk och sillgrissla. Se näringskedjan nedan. 

 -  Varför behöver vi och alla andra djur äta?
 -  Vad använder vi energin i maten till?

• Varje elev klistrar fast sina bilder på ett papper i den ordning som de blir uppätna.

• Låt eleverna rita pilar som visar energins väg genom näringskedjan. Det är viktigt att 
energipilen går från den som blir uppäten till den som äter!

• Svara tillsammans på frågan i rubriken: Behöver alla verkligen äta?

växtplankton

torsk

sillgrissla

skarpsilldjurplankton
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Resonemang på nivå 1
Vad kan växter och växtplankton göra som inte djuen kan göra?
Tack vare sin gröna färg kan de göra fotosyntes. Det betyder att de “tillverkar” sin egen 
engeri av solljuset. 

Varför behöver vi och alla andra djur äta?
För att få i oss energi. Bland annat, men i det här exemplet fokuserar vi på energin.

Vad använder vi energin i maten till?
Vi använder energin till att leka, växa, tänka (det går åt mycket energi till hjärnan), hålla vär-
men och mycket mer, ni kommer säkert på fler saker tillsammans!

Behöver alla verkligen äta?
Alla djur behöver äta, men växterna får i sig energi direkt från solen och behöver inte äta. 
Men de behöver “dricka” vatten som de gör med sina rötter, och “andas” som de gör med 
sina blad. Växter andas in koldioxid och andas ut syre, precis tvärtom mot hur vi gör!

Foto: JerzyGorecki på Pixabay
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Bygg Östersjöns ekosystem, nivå 2

HUR MYCKET SKA VI “MATA” VÄXTERNA?
Den här nivån introducerar övergödning och låter eleverna använda sina  
näringskedjor för att dra slutsatser om hur övergödningen påverkar livet i 
havet. Den här övningen bygger vidare på nivå 1 och är lämplig för elever upp 
till årskurs 6 och som fortsättningsaktivitet för äldre elever. Under rubriken 
Resonemang  hittar du förslag på svar till frågeställningarna i fetstil nedan.

Lycka till!

Förberedelser
• Förbered enligt nivå 1.

• Skriv också ut bilderna med traktorn på sida 4 så att eleverna får varsin.  
Traktorn symboliserar växtgödningsmedel.

Genomförande
• Gör nivå 1 och fortsätt sedan med nedanstående frågeställningar.

• Övergödning är växtnäring som har kommit ut i havet.
 -  Vilka organismer i näringsväven gynnas av övergödningen?

• Ett av Sveriges miljömål är att minska övergödningen.
 -  Vad händer i näringskedjan om det blir mindre växtnäring i havet?

• Svara tillsammans på frågan i rubriken: Hur mycket ska vi “mata” växterna?

Resonemang på nivå 2
Vilka organismer i näringsväven gynnas av övergödningen?
Växterna, till exempel växtplankton som växer till och orsakar algblomning. När algerna 
blommat färdigt sjunker de till botten, där det går åt stora mängder syre för att bryta 
ner dem. Resultatet blir syrebrist på havsbotten.

Vad händer i näringskedjan om det blir mindre växtnäring i havet?
Om det blir mindre näring för växtplankton, så blir de färre. Då blir det mindre mat för 
djurplankton och de blir också färre. Samma sak för småfisk och rovdjur, tillgången på mat 
minskar och det blir färre djur.

Hur mycket ska vi “mata” växterna?
Här finns argument både för och emot att använda näringsämnen. För livsmedelsproduk-
tionen kan det behövas gödningsmedel, men man måste vara medveten om vilka effekter 
det får i naturen. 
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Bygg Östersjöns ekosystem, nivå 3

ÄR DET BRA ELLER DÅLIGT ATT
MÄNNISKAN STYR VAD SOM 

HÄNDER I EKOSYSTEMET?
Den här nivån ger ett bredare perspektiv och låter eleverna bygga ut sina  
näringskedjor till mer kompletta näringsvävar. De får också fundera vidare på 
människans påverkan på ekosystemet genom att laborera med vad som händer 
i ekosystemet om den mänskliga påverkan ökar eller minskar. Den här övningen 
bygger vidare på nivå 1 och 2 och är lämplig för elever upp till årskurs 9.  
På nästa sida hittar du förslag på svar till frågeställningarna i fetstil nedan.

Lycka till!

Förberedelser
• Förbered enligt nivå 1 och 2.

• Skriv också ut bilderna med fiskebåten på sida 5 så att eleverna får varsin.  
Fiskebåten symboliserar hur mycket fisk som tas upp ur Östersjön.

Genomförande
• Gör nivå 1 och 2 och fortsätt sedan med nedanstående frågeställningar.

• Alla djur som lever i och nära Östersjön är inte representerade i er näringskedja.
 -  Vilka fler djur kan ni komma på som lever i eller nära Östersjön?

• Låt eleverna komplettera sina näringskedjor med djuren de listade och koppla ihop dem 
med energipilar, så att de får näringsvävar. 

• Förutom övergödningen så påverkar människan Östersjön genom fiske.
 -  Vilka arter gynnas av människans fiske?
 -  Vilka arter missgynnas av fisket?

• Testa vad som händer i ekosystemet om fisket i Östersjön ökar eller minskar.

• Diskutera frågan i rubriken: Är det bra eller dåligt att människan styr vad som händer i 
ekosystemet?
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Resonemang på nivå 3
Vilka fler djur kan ni komma på som lever i eller nära Östersjön?
Exempel på sådana djur är strömming, ansjovis, abborre, gädda, säl, havsörn och  
tumlare. Ni kommer säkert på ännu fler tillsammans!

Vilka arter gynnas av människans fiske?
De djur som har samma bytesdjur, äter samma sak, som fisken som tas upp. Till exempel 
gynnas sillgrisslor om det fiskas upp mycket torsk eftersom de äter samma sak, bland annat 
skarpsill och strömming. 

Vilka arter missgynnas av fisket?
Förutom de arter som blir uppfiskade missgynnas arter som är beroende av fiskefångsten, 
det vill säga de arter som äter samma fisk som vi. Sälar är exempel på djur som äter samma 
fisk som människan fiskar (till exempel torsk), så de missgynnas av torskfisket. Liknande 
samband finns för alla fiskarter som fiskas upp.

Foto: morzaszum på Pixabay


