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NATUREN
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Den svenska naturens ekosystem är fullt 
av tjänster som gör oss människor gott. 
Vi kan vistas i skog och mark tack vare 
allemansrätten och njuta av frukt och 
bär tack vare pollinering. I den levande 
utställningen Vattnets väg kommer ni 
riktigt nära den svenska skogens biologiska 
mångfald. Under uppdraget får ni söka efter 
ekosystemtjänster och fundera över hur vi 
människor påverkar skogens näringskedjor.  

Begrepp: ekosystemtjänster, näringskedja, 
näringsväv, pollinering, allemansrätt

FÖRBEREDELSER 
Nära naturen genomförs i Vattnets väg. Mer information om utställningen hittar du på 
universeum.se/utstallningar/vattnetsvag samt i utställningsfaktan. Pdf finns att ladda 
ner från universeum.se/planera-skolbesoket/bra-att-veta-for-skolor/. 

Ett självlett uppdrag leder alltså du som lärare själv. Till din hjälp har du en väska med 
ett självinstruerande material framtaget av våra pedagoger. Väskan lånar du av oss 
och jobbar med i en timme tillsammans med dina elever i utställningen.

I uppdraget Nära naturen ges eleverna möjlighet att bekanta sig med den skog vi har 
bakom knuten, den Svenska skogen. 

Uppdragen har bland annat relevans för det centrala innehållet:

 ● Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för 
en hållbar utveckling. ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering 
och rening av vatten och luft.

 ● Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på 
vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke 
levande miljön.

 ● Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och 
grupperas.

 ● Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 ● Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har 
när vi nyttjar den.
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FÖRDJUPNING
I dag har vi en rad Globala mål att jobba mot. Titta närmare på mål 15 ‘Ekosystem 
och biologisk mångfald’ och fundera över hur näringskedjor/näringsvävar påverkas 
av mänsklig aktivitet. Koppla gärna in ekosystemtjänster som exempelvis pollinering. 
Världen över råder en massdöd av bin, vad skulle hända med oss människor om allt 
fler pollinerande insekter försvinner? Hur påverkas våra ekosystem av utsläpp och 
klimatförändringar? 

På globalamalen.se/om-globala-malen hittar ni många bra exempel på uppgifter och 
information om var och ett av de 17 målen. 

Skogen i skolan skogeniskolan.se har även de bra information och en stor bank med 
övningar som kan göras både ute och inne..

GÖR SÅ HÄR
1. Hämta uppdragsväskan i Gästservice. Innehåll:

 ● Instruktioner.
 ● Fem uppdragskort.

2. Samla eleverna på bryggan i Vattnets väg. 
3. Dela in eleverna i max fem grupper och dela ut uppgifter. Några uppgifter kan 

hela klassen göra samtidigt som tillexempel bärpromenaden.
4. Uppdragen går att utföra på fler platser i utställningen så uppmuntra eleverna att 

sprida ut sig lite.
5. Återsamlas på bryggan för ev diskussion. Se till så att allt material är tillbakalagt i 

väskan och återlämna den till Gästservice.
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UPPDRAGSFAKTA
LIVSVIKTIGT
Med ekosystemtjänster menas de tjänster ekosystemen ”ger” till människan. Alltså 
det som naturen har eller gör som vi människor behöver. Ekosystemtjänsterna kan ses 
som en länk mellan naturen och samhällsekonomin. 

Ekosystemtjänster kan också definieras som ”ekosystemens direkta och indirekta 
bidrag till människors välbefinnande”. Det kan till exempel vara klimatreglering, 
pollinerande insekter, vattenrening, naturlig skadedjursbekämpning eller bildandet av 
bördig jord för produktion av mat. 

Ekosystemtjänsterna delas ofta upp i fyra kategorier efter deras funktioner i förhål-
lande till mänskligt välbefinnande.

FÖRSÖRJANDE (GRUNDEN FÖR VÅR VÄLFÄRD)
 ● Virkesproduktion
 ● Livsmedelsproduktion (bär, svamp, grödor, kött)
 ● Rent vatten

REGLERANDE (TILL NYTTA FÖR VÅR LIVSMILJÖ)
 ● Klimatreglering
 ● Vattenrening
 ● Nedbrytning av organiskt material

 ● Översvämningsskydd

STÖDJANDE (GRUNDEN FÖR EKOSYSTEMFUNTIONER)
 ● Fotosyntes
 ● Bördighet
 ● Pollinering av växter
 ● Biogeokemiska kretslopp 

KULTURELLA (GRUNDEN FÖR VÄLMÅENDE)
 ● Skönhet & andliga värden
 ● Friluftsliv & turism 
 ● Naturen inspirerar och ger kunskaper 
 ● Hälsa och vila
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BIN OCH POLLINERARE
Var tredje tugga vi äter är beroende av att bin pollinerar våra grödor.

Ett flitigt bi pollinerar 50 000 växter under sin livstid och det globala värdet 
av pollinering uppskattas till cirka 150 miljarder Euro årligen.

Pollinering är en ekosystemtjänst.

DET FINNS OLIKA TYPER AV POLLINERING: 
 ● Självpollination (autogami) 
 ● Korspollination (allogami)
 ● Vindpollination (anemofili, anemogami)
 ● Vattenpollination (hydrofili, hydrogami)
 ● Djurpollination (zoofili, zoidiogami)
 ● Insektspollination (entomofili, entomogami)
 ● Konstpollination 

 
Pollinationen är en förutsättning för befruktningen, där honliga och hanliga könsceller 
smälter ihop. 

När pollenkornet (den hanliga delen) som bildats i ståndarens ståndarknapp har 
fastnat på pistillens märke (den honliga delen) gror pollenkornet och en pollenslang 
växer ner genom pistillens stift mot fröämnet. 

Genom pollenslangen färdas sedan två hanceller ner till fröämnet. Ur den här befrukt-
ningen bildas sedan nya frön.

Märke

Stift

Fruktämne
Kronblad

Ståndarknappar

Ståndarsträngar

Kronblad

Fröämne

Foderblad

Foderblad

Blombotten
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VEM SKA BORT?
En näringskedja är den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur,svampar 
och mikroorganismer. 

ALLA NÄRINGSKEDJOR HAR TRE HUVUDNIVÅER:
Producenter är växter, alger och vissa bakterier. Producenterna tillverkar själva 
näringsämnen med hjälp av energi från solen.

Konsumenter är de växtätande och köttätande djuren som t.ex. människan.

Nedbrytare är svampar, bakterier och små djur (mikroorganismner). De tar hand om 
döda växter och djur och sönderdelar dem så att det t.ex. bildas jord. Ett annat ord 
för nedbrytare är destruent.

I naturen finns inga enkla näringskedjor eftersom ett djur sällan äter bara en sorts 
föda. Istället är det flera näringskedjor som länkas samman och bildar en näringsväv.

GÖR SÅ HÄR:
Gruppen delas in i 3-4 mindre grupper som får 12 träkort. Om eleverna vill kan de 
lägga till extra arter med hjälp av frågetecknen.

UPPGIFT 1
Grupperna får i uppgift att sortera korten utifrån olika förutsättningar:

 ● Två olika grupper
 ● Tre olika grupper
 ● Rangordna efter vilken art som är viktigast
 ● Annan indelning.

Efter varje sortering får de olika grupperna redogöra för hur de tänkt. Lägg gärna in 
lite “Visste ni att..”-fakta om arterna.

UPPGIFT 2
Grupperna får i uppgift att med hjälp av färgade tändstickor skapa näringskedjor och 
näringsvävar. Visa gärna A3 med exempel på näringskedja.

 ● Kedja med tre arter
 ● Kedja med fler arter
 ● Vad händer om någon art tas bort?
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BÄRPROMENAD
BLÅBÄR VACCINIUM MYRTILLUS
Blåbär tillhör familjen ljungväxter och är en flerårig lågt växande växt med många 
grenar som fäller sina blad på vintern. Blåbär är en av Sveriges vanligaste växter och 
täcker ungefär 17% av Sveriges yta. Den trivs i skugga och med fördel på mark med 
lågt pH.

Blåbär lever i symbios med mykorrhizasvampar och förökar sig genom underjor-
diska utlöpare. Mykorrhiza betyder ”svamprot” och är en symbios mellan jordlevande 
svampar och växters rötter. Mykorrhizan hjälper till med näringsupptaget, framför allt 
kväveupptaget. Blåbärens blommor som oftast sitter ensamma på skaft från blad-
vecken, pollineras av bin eller humlor.

Blåbär innehåller många vitaminer till exempel C-vitamin och K-vitamin. Förutom att 
äta blåbären kan man även använda bladen till att brygga te, dessutom kan man göra 
saft, sylt och marmelad på bären. Det är inte bara vi människor som tycker att blåbär 
är gott. Några av djuren i skogen som gärna äter blåbär är grävling, räv och björn. 

Det finns ca 140 arter som tillhör blåbärssläktet och idag kan man hitta en odlad 
släkting i våra mataffärer, amerikanska blåbär. Denna släkting kan till skillnad från våra 
svenska blåbär bli upp till 5 m höga och bären växer i klasar vilket gör dem lätta att 
skörda.

TRANBÄR VACCINIUM OXYCOCCUS
Tranbär tillhör även den till ljungväxternas familj. Det ca 5 cm höga tranbärsriset 
är vintergrönt och växer på myrmarker och mossar där stjälkarna växer längs med 
marken som slingrande skott. 

I Sverige kan man hitta tranbär i nästan hela landet men är mindre vanlig i fjällom-
råden samt på Öland och Gotland. Bären som kan bli mellan 6-8 mm breda, är C-vita-
minrika och kan användas bland annat till sylt, saft och gelé. Bären mognar under 
senhösten och får en mjukare smak efter att de har blivit frostbitna. 

Det sägs att tranbär har fått sitt namn från att tranorna gärna äter dem.

LINGON VACCINIUM VITIS-IDAEA
De växter som behåller sina blad eller barr året om kallas för vintergröna växter. 

Lingon är ett ris med vintergröna läderartade blad som tillhör ljungväxter. Lingon 
är vanligt i hela Sverige med undantag på Öland och i sydligaste Skåne. Lingonriset 
växer bra på torr och näringsfattigmark och man kan hitta växten på hedar, häll-
marker samt skogsmark. Bären som mognar i augusti-september är röda och syrliga i 
smaken och hänger i klasar. 

Lingon är sambyggare och blommorna samkönade, där blomman har både ståndare 
och pistill. Pollination sker oftast med vindens hjälp, men kan ibland pollineras av 
insekter. Självpollination där individen pollinerar sig själv förekommer också. 

Lingon tillhör en av våra viktigaste vilda bär genom tiderna. Bären innehåller ett 
naturligt konserveringsmedel, bensoesyra som gör att produkter av lingon håller sig 
länge. Av lingon kan man bland annat göra sylt, saft, vin och gelé.
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SPRÅKHISTORIA
Som många arter i djur- växtvärlden har tranbäret fått sitt vetenskapliga artnamn från 
en typisk egenskap som kännetecknar just den arten. Artnamnet oxycoccos syftar på 
bärens sura smak och kommer från grekiskans oxys (sur) och kokkos (bär).

ALLEMANSRÄTTEN
Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder 
allemansrätten när du går i naturen, paddlar, plockar svamp och bär eller bara sitter 
på en stubbe. 

Allemansrätten är ingen lag men är inskriven i en av våra fyra grundlagar. Där omges 
den av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Allemansrätten finns främst 
i de nordiska länderna, i de övriga EU länderna är rätten mycket mer inskränkt och 
reglerad. Allemansrättens unika rättighet för alla att vistas i naturen innebär också 
skyldigheten att ta vara på naturen och dess invånare. 



RÄKNA RINGAR
Årsringar är den del (zon) som motsvarar ett års tillväxt. Ett träds ved växer till under 
vår och sommar. Tillväxten sker i ett lager mellan bark och stam, kambium, som 
nybildar bark utåt och ved inåt.

Vårveden är tunnare än sommarveden eftersom cellväggarna i den ved som bildas 
tidigt är tunnare än den som bildas senare på sommaren. Årsringarnas bredd varierar 
från år till år beroende på yttre faktorer som till exempel temperatur och nederbörd. 

Årsringarna på ett och samma träd kan också variera beroende på i vilket väderstreck 
det vätter mot. Är stammen mot söder, där det är varmare, är tillväxten större vilket 
gör årsringarna bredare. 

Genom att undersöka gamla träds årsringar kan man utläsa hur klimatet ändrats 
under historiens gång.

HUR GAMMALT ÄR TRÄDET?
Räkna ringarna för att komma fram 
till trädets ålder. 


