
Vätternliv.se 
Uppgiftsbanken 

 

 1 (6) 

Vem äts av vem? 

En uppgift från Vätternliv 

Allt liv i Vättern hänger ihop på ett eller ett annat sätt och skapar ett ekosystem. Om vi 
undersöker hur livet i Vättern ser ut kommer vi att se att vissa arter lever sida vid sida 
medan andra arter är varandras middag. Tillsammans bildar de alla en stor väv, en så 
kallad näringsväv. I varje näringsväv finns det dessutom flera näringskedjor som går in i 
varandra.  

I denna uppgift ska vi lära oss om några näringskedjor som finns i Vättern och även titta på vad 
en näringsväv innebär.  

GENOMFÖRANDE 

1. Dra en lapp ur ”Artburken”.  

2. Måla arten i de färger den har på riktigt.  

3. Skapa näringskedjor tillsammans.  

4. Lek leken Rovfiskjakt. 

5. Skapa en näringsväv tillsammans. 

 

  

UTRUSTNING 

 Urklippta lappar med artnamn (se bilaga artnamn) 

 Burk/skål (för att ha lapparna med artnamn i) 

 Kopior av arterna att färglägga (se bilaga mallar) 

 Uppförstorade artbilder i färg för visning på 

whiteboardtavlan 

 Kritor/färgpennor 

 Ev. magneter till whiteboardtavlan 

Årskurs  

Fsk-3 
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HANDLEDNING 

OBS! Denna uppgift kan ta flera lektioner i anspråk, beroende på hur du vill utveckla den. Leken 
”Rovfiskjakt” (se nedan) kan exempelvis förkortas eller göras längre. Du kan även låta eleverna rita av och 
själva färglägga arterna i stället för att använda den färdiga mallen. Allt beror på hur mycket tid du som pedagog 
vill använda till uppgiften.  

Syfte med uppgiften 

Att få kunskap om skillnaden mellan näringskedjor och näringsvävar 
och vad dessa innebär. Att få lära sig hur näringskedjor och 
näringsvävar kan se ut i Vättern och lära sig namnen på olika arter. 
Även att få en förståelse för vad som kan hända om det blir obalans i 
en näringsväv.  

Förberedelser 

Klipp ut lapparna med arternas namn (bilaga artnamn). Lägg lapparna 
i en burk eller skål, ”Artburken”.  

Gör kopior av bladen med alla arter både i svartvitt och färg (bilaga mallar). Klipp ut dessa så att 
varje elev kan få minst en svartvit illustration och en i färg av samma art.  

Del 1 – Näringskedja 

INLEDNING 

Samla hela gruppen. Berätta om dagens ämne. Börja med att förklara begreppet näringskedja, 
inled gärna med ett exempel från land. Rita upp näringskedjan på whiteboardtavlan. Ett exempel 
kan vara: frö – mus – orm – örn.  

Du kan passa på att fråga: Kan någon av dessa arter finnas vid Vättern? Ofta tänker vi kanske bara på 
vattnet när vi pratar om Vättern, men det finns ju en strandlinje och naturområden precis bredvid 
också. Gör eleverna uppmärksamma på att allt hänger ihop – örnen befinner sig över både land 
och vatten och en del ormar simmar.  

GENOMFÖRANDE 

Artburken 

Låt varje elev dra en lapp ur ”Artburken”. Läs högt vad det står på lappen. Lämna därefter över 
en mall i svartvitt för just denna art till eleven. Se till att eleven även får samma illustration fast i 
färg. Eleverna får nu en viss tid på sig att färglägga arterna de fått utifrån deras naturliga färger.  

Förklara gärna för gruppen att växt- och djurplankton (och även t.ex. pungräkan) ofta ser 
genomskinliga ut i verkliga livet och att illustrationerna inte speglar exakt deras riktiga färger utan 
är en förenkling.  

TIPS! 

Låt gärna klassen  

spela Vätternlivs 

Memory någon  

lektion innan.  
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Skapa näringskedjor 

När elevernas färglagda arter är färdiga ska ni bilda en eller flera näringskedjor. Detta görs genom 
att sätta upp några av elevernas bilder på whiteboardtavlan med hjälp av magneter. Alternativt 
samlar du alla elever på golvet och lägger ut bilderna där. Låt eleverna vara med och gissa hur 
näringskedjan ser ut utifrån den första arten du väljer att visa.  

Rovfiskjakt 

Lek gärna leken Rovfiskjakt. Den påminner om kull och går till på följande sätt: 

• Låt en elev vara rovfisk. Bestäm vilken art eleven ska föreställa (gädda, röding, harr, lake 

osv.). Låt några elever vara växter och stenar. Resten av eleverna är bytesfiskar. Bestäm 

vilken art de ska vara (t.ex. nors, siklöja, storspigg).  

• Leken går ut på att man utser en plats dit alla bytesfiskar ska simma. Mellan bytesfiskarna 

och platsen lurar den hungriga rovfisken. På vägen till platsen finns det stenar och växter 

som fiskarna kan gömma sig bakom.  

• Rovfisken står med ryggen mot bytesfiskarna som simmar framåt. Låt eleverna svänga med 

kroppen och röra med armarna som symboliserar fiskens fenor. Rovdjuret ska sedan säga 

”Nu ska jag gå på jakt” och vända sig om. Alla bytesfiskar måste då stå helt stilla, ha lagt sig 

helt platta på golvet eller ha gömt sig bakom någon sten eller växt. Den fisk som rört sig 

blir uppäten och hamnar i rovfiskens mage.  

OBS! Påpeka att max en person får gömma sig bakom var och en av stenarna och växterna. Gör 
gärna leken ett par gånger och låt flera personer få prova på att vara rovdjur. Byt då arter så att 
eleverna lär sig flera sorters fiskar från Vättern.  

Gör gärna leken ute. Då finns det dessutom möjlighet att involvera riktiga stenar och växter. 
Alternativt använd en idrottshall och dess redskap/material.  

AVSLUTNING 

Avsluta med att fråga om eleverna undrar över något. Ställ frågor och låt eleverna gissa. Exempel 
kan vara: Var befinner sig du/människan i näringskedjan? Hur lång kan en näringskedja bli? Vissa djur 
saknar naturliga fiender, vad betyder det?  

Del 2 – Näringsväv 

INLEDNING & GENOMFÖRANDE 

Var noga med att säkerställa att alla elever förstår vad en näringskedja är innan du går vidare till denna del.  

Förklara begreppet näringsväv. Ett sätt är att rita upp flera arter på whiteboardtavlan och 
därefter dra streck mellan de olika växterna och djuren. Använd gärna arterna från näringskedjan 
som du använde vid inledningen i del 1 och lägg till exempelvis blåbär, daggmask, gråsparv, hare 
och räv. Förklara att flera arter kan konkurrera om samma mat, exempelvis äter både fåglar och 
rävar blåbär. Ställ frågor som t.ex. Kommer ni på något mer djur som äter blåbär? (Björn, älg, hjort etc.)  
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Återvänd till elevernas näringskedjor och bilda en näringsväv. Detta görs bäst på 
whiteboardtavlan där ni kan dra streck mellan de olika arterna. Låt eleverna vara med och gissa 
hur näringsväven ser ut.  

AVSLUTNING 

Avsluta med att ställa frågor som: Vad händer om man tar bort en art ur väven? Visa detta genom att 
ta ner arten från whiteboardtavlan och sudda bort dess streck till de andra arterna. Vad är det som 
kan göra att en art minskar eller försvinner? På vilket sätt kan människan påverka detta?  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen (LGR22) 

Nedanstående är ett urval ur LGR22.  

GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 
skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 
alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. […] Var och en som verkar inom 
skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 
miljö.  

SKOLANS UPPDRAG 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det 
angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv […] Genom ett miljöperspektiv får de 
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.  

KÄLLOR TILL MER KUNSKAP 

• Hemsidan Vätternliv.se, se Livet, läs t.ex. under Rovfiskar och Bytesfiskar 

• Artikeln Fiskens roll i ekosystemet – vem äter vem? Ur tidskriften Havsutsikt nr 2/2013,  

se: www.havet.nu/havsutsikt/artikel/vem-ater-vem 

• Boken Mina första fiskar, av Emma Jansson 

• Boken Känn igen 25 fiskar, av Björn Bergenholtz 

• Boken Sveriges sötvattensfiskar, av Jörgen Wiklund och Mats Ottosson 

http://www.havet.nu/havsutsikt/artikel/vem-ater-vem
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ÖVERGRIPANDE MÅL 

[Varje elev] visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.  

[Varje elev] har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.  

KURSPLAN / SYFTE 

Förskoleklass 

Syfte: Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära 
tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt 
med utforskande och praktiska arbetssätt. […] Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla 
elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem 
möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. 
Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som 
människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.  

Biologi, årskurs 1–3 

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig 
själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så 
skilda områden som naturbruk, miljö och hälsa. Med kunskaper om naturen och människan får 
människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna främja hållbar 
utveckling.  

Syfte: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och 
intresse för att veta mer om sig själva och omvärlden. Eleverna ska därför ges möjligheter att 
ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.  

Kemi, årskurs 1–3 

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig 
själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så 
skilda områden som hälsa, materialutveckling, miljöteknik och resurshushållning. Med kunskaper 
om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna främja hållbar 
utveckling.  

Syfte: Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse 
för att veta mer om omvärlden. Eleverna ska därför ges möjligheter att ställa frågor om kemiska 
processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella 
händelser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om kemin i naturen, i 
samhället och i människokroppen samt ge dem förutsättningar att använda kemins begrepp och 
förklaringsmodeller för att beskriva och förklara kemiska samband.  

CENTRALT INNEHÅLL 

Förskoleklass 

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån 
elevernas erfarenheter och intressen.  

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.  
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Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.  

Biologi, årskurs 1–3 

Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt 
förekommande arter.  

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.  

Kemi, årskurs 1–3 

Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt 
förekommande arter.  

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.  


