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På grund av ett trycktekniskt fel har texten hamnat 
fel på ett antal sidor i tredje tryckningen. Detta är 
korrigerade sidor.
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moderna vetenskapsmäns metoder. Ett exempel är hur han undersökte utvecklingen i 
olika fågelägg genom att dag efter dag öppna ägg och beskriva utvecklingen. Han jäm
förde även utvecklingen mellan olika fågelarter.

Han förde också fram en hel del tankar om fortplantningen. T.ex. menade han att flu
gor alstras direkt ur ruttet kött, att de uppstår av sig själva inne i köttet. Denna felak
tiga idé om självalstring levde vidare under mycket lång tid. 

Mikroskopet avslöjade myller av liv 
När vetenskapsmännen så småningom fick tillgång till mikroskop började bevisen hopa 
sig mot Aristoteles idéer. I början av 1700talet stod det helt klart att liv inte kan upp
stå av sig själv ur matrester eller annat skräp. Med hjälp av allt mer effektiva instrument 
öppnade sig dörrarna till den tidigare helt okända världen av mikroliv. 

Många gåtor får sin lösning och man finner att det finns betydligt många fler djurar
ter än 540. Numera känner vi till 1,5 miljoner.

Alltmer avancerade och systematiska 
 undersökningar genomförs och många veten
skapsmän ägnar nu hela sina liv åt att studera 
de mycket små organismer som blivit synliga 
i och med användandet av mikroskop. T.ex. 
kan nämnas engelsmännen Dallinger och 
Drysdales som dag och natt bevakar små 
 mikrober och ser hur de med några timmars 
mellanrum delar sig. De kommer fram till att 
delningen upphör och organismen förstörs då 
temperaturen överstiger 150 grader. 

Resultaten får stor betydelse för hur läke
konsten utvecklas. Man finner gåtorna bakom 
hur alltfler sjukdomar uppkommer och hur 
man t.ex. genom sterilisering och antiseptiska 
metoder kan hindra sjukdomar från att spri
das. Man inser hur viktigt det är att läkare 
som utför operationer tvättar händerna. Före 
 operationen.
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Linné gav namn även åt djuren
När Carl von Linné 1758 gav ut den tionde upplagan av den epokgörande boken 
Systemae Naturae (se även s. 71) vidgade han beskrivningen så att den vid sidan av väx
terna nu även omfattade djurriket. Han namngav med sitt geniala system även alla djur 
med latinska ord. Familjen kattdjur t.ex. heter Felis.
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Katt = Felis catur

Lejon = Felis leo

Tiger = Felis tigris 
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2. Undersök ett andetag

Du behöver:  dina lungor 
 luft 
 en stor plastpåse (typ bärkasse) 
 en hink fylld med vatten 
 en bakplåt med höga kanter 
 ett litermått 
 linjal

1. Platta till påsen så att den inte innehåller 
någon luft.

2. Ta ett djupt andetag och blås in hela ande-
taget i påsen.

 Snurra några varv vid påsens öppning så 
att luften inte pyser ut.

3. Doppa påsen i den vattenfyllda hinken, så 
att den kommer helt under vattenytan. 

 Hinken ska vara fylld ända upp till kanten med vatten.
 Din hand får inte doppa ner i vattnet! Hjälp till med en linjal i stället. 

4. Häll vattnet som runnit över på plåten i litermåttet.

5. Gör en tabell och anteckna hur mycket luft du och dina kamrater i 
klassen har i era lungor.
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2. Undersök ett andetag

Mål:  att undersöka andningsorganen, hur mycket luft lungorna rymmer 

Tips vid genomförandet: Om man organiserar kroppsexperimenten som stationer där eleverna 
cirkulerar och jobbar på egen hand bör denna station vara bemannad av en lärare. Det 
kommer att rinna över vatten och bli blött. Men det är värt besväret. Se till att det finns 
ett antal plastpåsar, så att ingen känner sig tvungen att blåsa i en redan ”använd”.

Bra problemlösning är att låta eleverna försöka fundera ut själva hur de ska mäta voly
men på den luft som finns i påsen.

(Det finns lungmätningsapparater att köpa hos köpa hos några av firmorna på s.21,  
där den enklaste består av en sorts graderade plastpåsar.) 

Förväntat resultat: 2–4 liter är vanliga resultat, vuxna kan ha ända upp till 6 liter luft i lung
orna. Trots att man blåser ut allt vad man kan finns det ändå 1 liter luft kvar i lungor na.

Förklaring: När vi andas skaffar vi syre till förbränningen i kroppens alla celler. Men det är 
också ett sätt att göra sig av med koldioxiden som är den avgas som bildas vid förbrän
ningen i cellerna.

Luften måste fuktas, renas och värmas innan den når lungorna. Det är därför vägen 
genom näshålorna är lång och slemmig. Luftstrupen, röret som går genom halsen, är 
försedd med broskringar så att den inte kläms ihop då vi sover. (Jämför matstrupen som 
inte är så, men å andra sidan äter vi inte i sömnen.)
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Vid lungorna förgrenas luftstrupen i allt finare luftrör. I de finaste förgreningarna sit ter 
de mycket små luftblåsorna (700 miljoner st). En vanlig uppfattning hos barn och även 
hos många vuxna är att lungorna är som en påse eller ballong inne i kroppen. Egentligen 
påminner lungorna och de små luftblåsorna mer om hur en tvättsvamp ser ut. Kunde 
man sprätta upp alla blåsorna och platta ut de små ballongerna fick man en area lika 
stor som en halv tennisplan (100 m2). 

Varje liten lungblåsa är omsnärjd, invävd av tunna blodkapillärer. I lungblåsorna tar 
blodet upp syre och lämnar ifrån sig koldioxid. Alla celler i kroppen behöver syre för 
förbränningen (för att leva) och den restprodukt som bildas är just koldioxid.

Mer om detta vid Fler experiment s. 132 där det finns ett experiment som handlar 
om de olika gaserna i andningen.

Extra undersökning: Hur kan man mäta hur mycket luft ett vanligt andetag innehåller? Ha den 
tillplattade plastpåsen redo. Andas vanligt en stund och när man känner att rytmen är 
normal för man plastpåsen till munnen och andas in ett vanligt andetag. Här ligger 
resultatet på ca 1/2 liter. Jämför med resultatet i experimentet då man tar ett riktigt 
djupt andetag. 
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3. Blodet

Du behöver: en klocka som visar sekunder 
 en kompis

Så här tar man pulsen bäst. 

1. Pröva att mäta på varandra tills ni är säkra på hur man gör.

2. Hur många slag slår pulsen på en minut? 
 Räkna slagen under 15 sekunder och ta gånger fyra.
 Anteckna resultaten.

3. Spring ett varv runt skolan eller hoppa hopprep i minst fem minuter.
 Mät pulsen igen.

4. Lägg dig att vila i 3 minuter.
 Mät pulsen.

5. Gör en tabell där du redovisar resultatet. 

6. Vad blev det för skillnad?
 Varför blev det så, tror du?
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3. Blodet

Mål: att göra en enkel undersökning som handlar om blodomloppet och hur pulsen föränd
ras vid arbete och vila

Tips vid genomförandet: Arbeta i par eller grupper. Antingen redovisar eleverna i en tabell eller 
så kan de själva utforma olika sätt att redovisa mätningarna. Diskutera för och nack
delar med olika sätt att redovisa. 

Förväntat resultat: För 7–12åringar ligger vilopulsen runt 90 slag per minut. Vuxna har något 
lägre puls, ca 70. När man arbetar stiger pulsen. Efter en stunds vila sjunker den igen. 
En vältränad människas puls återhämtar sig snabbare än en otränad.

Förklaring: Hela kroppen är uppbyggd av små celler. Alla celler 
i kroppen behöver syre, bränsle och byggnadsmaterial 
för att vi ska kunna leva. Det är blodet som sköter trans
porten och hjärtat som är en ihålig muskel som pumpar 
blodet i olika tjocka ledningar. 

Varje gång hjärtat drar ihop sig och pumpar för att 
skjutsa iväg blodet känner vi pulsslag.  

Vid ansträngning behöver musklerna mer syre och 
näring, då slår hjärtat snabbare, upp emot 200  
slag/minut. Då passerar, på en minut, 2030 liter blod 
hjärtat. Motsvarande volym vid vila är 5 liter/minut. 
Den totala blodvolymen för en vuxen person är 5 liter.

Extra:  Med ett stetoskop kan man lyssna mycket bra till hjär
tats slag. Låna hos skolsyster. Leta efter olika ställen där 
man kan känna pulsen. Hur låter det på bröstet?  
I pannan?
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4. Undersök sjövatten

Mål:  att undersöka vad som händer när man tillför extra näring till sjövatten, att konkreti
sera begreppet ”övergödning” genom ett enkelt experiment

Tips vid genomförandet: Använd vanlig blomnäring från livsmedelsbutiken, typ Blomstra. Låt 
inte stå för länge, det luktar illa efter ett tag.

Ta små vattenprov från burkarna och titta med lupp. Om ni använder akvarium, se 
till att de täcks med lock eller plastfolie så att vattnet inte dunstar.

Förväntat resultat: Det blir snabbt grönt och slemmigt i det vatten där man tillfört växtnäring. 

Förklaring: Det gröna vi ser i sjövattnet är mikroskopiskt små växter som kallas för plankton. 
I vattnet i sjön finns massor av plankton. Plankton kan vara både växter och djur. De 
som är växter kallas oftast alger. Det är detta som gör att man ibland hör talas om gift
alger eller algblomning. 

Psst säger biologen: ”Att tala om att vattnet blommar eller använda uttrycket alg
blomning är egentligen lite tokigt, för alger har inga blommor. När 
övergödning gör att vattnet blir riktigt geggigt grönt och som 
man säger blommar är det ofta blågröna alger som förökat sig  
kraftigt.” 

De små växterna förökar sig genom att de delar på sig. 
För att denna tillväxt ska vara möjlig måste det finnas 
byggnadsmaterial i vattnet i form av olika ämnen. Dessa 
ämnen finns i näringsvätskan och resultatet visar att växt
plankton förökar sig snabbare när vi tillför gödningsmedel. 
De blir fler när vi tillsätter extra gödning. Tittar man på inne
hållsförteckningen på flaskan så står där ämnen som heter 
Kväve, Fosfor och Kalium. Tittar man på påsarna som bönderna 
köper då de ska tillföra växtnäring till sina åkrar står där samma symboler, NPK. Dessa 
bokstäver är de kemiska beteckningarna för Kväve =N, Fosfor = P, Kalium = K.

Gödningsmedlen sprids över de odlade markerna och löser sig i vattnet när det reg
nar. På så sätt hamnar många av molekylerna som var menade för växterna på villovä
gar. De följer med vattnet och hamnar i åar eller sjöar. På så sätt får många av våra 
vattendrag för stor tillförsel av gödningsämnen = byggnadsmaterial till växterna. Följden 
blir att sjöar och vattendrag, som man säger, växer igen. Solen är viktig i detta samman
hang. Det måste till energi för att det ska växa. Det är under sommarhalvåret vi tydligast 
märker övergödningen. 

På hösten när växterna dör och sjunker till botten tas de om hand av småkryp och 
bakterier som bland annat finns i sjöns bottenslam. Dessa måste ha syre för att leva. Om 
sjön är övergödd så finns det alltså extremt mycket mat för dessa nedbrytare. Detta gör 
att de förökar sig mycket och det går åt mycket syre när de andas. När syrehalten sjun
ker för kraftigt i vattnet kan de större djuren inte andas. Övergödningen leder på sikt 
till att hela balansen i sjön rubbas. 
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5. Gör en näringskedja

Du behöver: sax, papper, penna, kritor

Det här är en näringskedja. Den visar vem som äter vad. 
Pilarna pekar mot den som äter. 
Läser man den här näringskedjan säger den att 
”Gräset äts av haren som äts av räven.”
Näringskedjan börjar alltid med en växt.

1. Nu är det din tur att göra en näringskedja. 
 Vem äter vad? Välj en av varje från grupp 1, 2 och 3. 

2. Rita själv eller klipp, klistra och färglägg.
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3. Skriv text under din kedja som förklarar pilarna 
 och vad som händer.

BLAD
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5. Gör en näringskedja

Mål:  att få eleverna att fundera över vem som äter vad och att utifrån detta göra en enkel  
näringskedja

Tips vid genomförandet: Själva ordet näringskedja kan behöva förklaras. Haren är länkad till 
växten eftersom växten är harens näring. Räven är länkad i samma kedja till haren, men 
den är ju på samma gång länkad till växten. Trots att den inte äter växter. Utan växter 
blir det inga rävar.

Rita ev. en kedja med länkar på tavlan för att för
klara varför man använder den liknelsen. Begreppen 
kedja och länk är inte självklara för alla barn. 

Börja mycket enkelt med förslagen från elevbladet, men bygg gärna vidare med andra 
exempel. Blanda växter och djur kors och tvärs och låt barnen fundera över, diskutera 
och rita hur pilarna ska ritas. 

Förväntat resultat: Här är några tänkbara svar.

solros/veteax mus huggorm/kattuggla

blad larv hackspett

solros/veteax pilfink kattuggla

Förklaring: Ett praktiskt sätt att inom biologin beskriva vem som äter vem är att använda 
näringskedjor. De olika organismerna sitter länkade till varandra som delar av en helhet. 
Med hjälp av pilarna mellan de olika organismerna kan man beskriva hur de är bero
ende av varandra och bildar så kallade ekosystem.  

Näringskedjor kan vara olika långa och mer eller mindre komplicerade. En längre 
kedja än de på elevsidan är t.ex: 

 plankton  hinnkräftor sländlarver  löja  abborre  gädda  människa

När man gör näringskedjor måste man veta vilka djur som är växtätare och vilka som är 
rovdjur. Biologer brukar använda följande begrepp: 

Producent = de gröna växterna som med hjälp av sitt klorofyll kan binda solens ener gi 
i enkla sockermolekyler. Detta är grundfödan. De som äter växter kan sedan i sin tur ätas 
av andra, men de gröna växterna är alltid basen för själva ätandet, de tillverkar maten. 
Växter är de enda levande organismer på jorden som kan tillverka mat. 

Konsument = de som äter växter eller äter andra djur kallas därför konsumenter, efter
som de på ett eller annat sätt konsumerar den föda växterna tillverkat. Växtätare, rovdjur 
eller allätare är alla beroende av växter.

Toppkonsument = det djur i en kedja som inte äts av någon kallas för toppkonsument. 
Toppkonsumenter som t.ex. ugglor eller örnar måste äta många smågnagare eller fiskar 
för att klara sig. 
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2. Rita och måla en bakgrund där du limmar djuren och växterna när du 
sorterat färdigt.

 Gör det till en snygg plansch med pilar som visar vem som äter vad 
eller vem i skogen. Rita pilarna så att de går från det som äts och 
pekar mot den som äter.

6. En näringsväv 

Du behöver: sax, lim, ett stort papper

1. De här djuren och växterna brukar finnas i en vanlig lövskog.
 Klipp ut dem och fundera över vem som äter vem!
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6. En näringsväv

Mål:  att konstruera en näringsväv som visar sambanden mellan växter och djur i en viss 
naturtyp.

Tips vid genomförandet: Förstora gärna elevbladet i kopiatorn! Innebörden av själva ordet 
näringsväv kan behöva förklaras. De olika växterna och djuren är inte bara länkade i 
kedjor utan alla dessa kedjor är länkade till en sammansatt väv. Kedjorna är som trå
darna i ett nät. 

Tipsa eleverna om att börja med några arter och låta väven växa. Försäkra dig om att 
de vet att alla näringskedjor börjar med en växt. Hämta gärna inspiration genom att gå 
ut och titta i närmiljön.

Ett alternativ är att göra en stor skog tillsammans där eleverna gör delar till en helhet 
som växer fram. Andra biotoper kan vara savannen, fjället, havet, regnskogen…

Förväntat resultat: Det kommer många olika förslag. Man kan gruppera bildens växter och 
djur utifrån vad de äter och var i en kedja de kan befinna sig, så här:

Alla äter dock inte allt i gruppen närmast till vänster. I listan på s. 25 nämns böcker som 
är användbara vid arbetet med att ta reda på vem som äter vad och vem.

Förklaring: Alla organismer har sin plats i den myllrande mångfalden. Alla är länkar 
eller trådar i den stora väv som utgörs av allt levande på jorden. 

Vad händer om någon inte får mat? Om en länk försvinner? För alla djur 
innebär det stora påfrestningar om den föda man är beroende av försvinner. 
För djur som bara äter en växtart kan t.ex. en skogsbrand vara förödande 
(ex koalan i Australien som bara äter eukalyptusblad).

Gå vidare: Om man placerar de som äter och äts i en pyramid kan man tyd
liggöra vad som är själva basen för allt ätande. Vad hamnar i botten 
och vad finns i toppen? Det är solens energi som används av väx
terna när de bygger sockermolekyler av vatten och koldioxid. 

För varje steg uppåt förloras en enorm mängd energi. Den 
energi som växterna lagrat i maten som djuren äter omvandlas till 
värme och rörelser när djuren flyger, hoppar och håller sig varma. 

Om energin så att säga går förlorad i varje steg 
uppåt i pyramiden, så finns det annat som i stället 
lagras och finns kvar ända upp i toppen. Om det 
t.ex. finns halter av tungmetallen kvicksilver i 
grödan som de första konsumenterna äter kom
mer dessa molekyler av tungmetaller att lagras i 
djurens kroppar. När dessa djur blir byten förs så 
den farliga metallen vidare allt högre upp i pyra
miden. Eftersom rovdjuren måste äta mycket  
(= många bytesdjur) får de i sig mycket kvicksil
ver. Detta kan leda till förgiftningar (nervsystem 
och fortplantning påverkas).
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Rovdjur
(ex. hök)

Rovdjur
(ex. blåmes)

Rovdjur
(ex. spindlar, flugor, myror)

Växtätare
(ex. bladlöss, fjärilar)

”Växter”
(ex. en björk)

Det går åt mycket av det där nere för 
att föda en i toppen. 

prickarna = gift

Gifter i en växt förs vidare i näringskedjan och drabbar 
hårdast den som är sist i kedjan.

Växter/svampar
björk, svamp, blåbär, 
växter och blommor

Vegetarianer (växtätare)
hare, snigel, fjäril, mask, 
fluga, bladlus

Allätare
ekorre, hackspett, 
koltrast, larv, skogs
mus, nötskrika

Rovdjur
uggla, räv, orm, myra, 
ormvråk, flugsnappare, 
spindel, nyckelpiga (även 
kannibal!)
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Fler experiment

1. Bräda med sopor

Du behöver: en bräda, osorterade sopor (papper, plast, olika fruktskal, något av metall osv.), ett 
ställe där det går att gräva ned en bräda.

Fäst föremålen på brädan med häftstift eller spik. Låt eleverna rita en bild av hur brädan 
ser ut med alla föremål på plats. Gräv ned brädan på ett ställe där den får ligga ifred. Vad 
kommer att hända med de olika sakerna?

Låt brädan ligga nedgrävd. Gräv sedan upp den med några veckors mellanrum. Rita 
och skriv om vad som händer med de olika föremålen. Vad bryts ned först? Hur lång tid 
tar det? Fundera över och resonera kring vad som bryts ned och vad som inte bryts
ned. Vad i våra sopor kan komposteras och vad måste återvinnas på annat sätt?

Det finns nästan obegränsat med broschyrer och gratismaterial om sopor och sopsor
tering. Hör med kommunen eller sök på nätet “Broschyrer om avfall” eller “Broschyrer 
om återvinning”, så får du napp.

2. På stubben

Du behöver: en riktigt murken stubbe, pincett, plastburkar, lupp, kniv eller mejsel

Rota i stubben och se vilka djur som lever där. Vad gör de? Varför så många där? (En 
stubbe vimlar ofta av nedbrytare som kalasar på det material som trädet under  mödosamt 
fotosyntetiserande byggt upp. De äter upp resterna av trädet kan man säga.)

162

KRETSLOPP



Rättelse till Försök med biologi, lärarbok © Författarna och Liber AB Får kopieras
ISBN 978-91-47-10207-5

14 / 25

3. Gör ett akvarium

Du behöver: en sjö eller en damm, hink, ett akva
rium, sand, saker att fånga småkryp i vattnet 
med t.ex. durkslag, planktonhåv, små plast
burkar med lock 

Samla växter och djur till ett akvarium. Bra 
ställen att leta på är där det finns växter, 
grenar och stenar. Saker som kan vara i 
akvariet är t.ex. stenar, kvistar, större växter, 
småkryp och fiskar.

Följ utvecklingen i akvariet. Observera 
vad som händer med växter och djur.

Rita och anteckna lite då och då. 

Tips vid genomförandet: För inköp av plastakva
rium, se s. 21. 
Tar man sand utifrån måste den tvättas 
innan den används i akvariet. Häll sanden till 1/4 i en hink och skölj med vanligt kran
vatten. Stenar går bra att ta direkt från sjön. 

Försök att gå till en sjö med frodig växtlighet eftersom chanserna att hitta en mångfald 
av levande djur är störst där. Augokt bäst men maj–juni går också. Glöm för all del inte 
det fyllda akvariet i klassrummet över sommarlovet. Häll tillbaka i sjön.

Vill eleverna veta vad djuren heter? Se litteraturlista s. 25 och material s. 21 (t.ex. Vad 
jag finner i sjö och å, Småkrypsduk).

När vattnet dunstar kan man fylla på med kranvatten.
Finns det någon som är fiskeintresserad och kunnig är det lämpligt att försöka att få 

med några små fiskar hem. De klarar sig bra i denna typ av akvarier. När de ätit upp 
småkrypen kan man mata dem med akvariefiskmat eller hälla tillbaka dem i sjön.

Förväntat resultat: Många av de djur man ser med blotta ögat är rovdjur. Det märker man 
tydligt eftersom de äter upp de mindre. Frågor om vem som äter vem är vanliga. 

Efter hand kommer det att bli alldeles grönt i vattnet. Om man ställer akvariet för 
soligt växer grönalgerna mycket snabbt. 

Med förstoringsglas eller stereolupp kan man ibland se att de mycket små djuren har 
gröna saker i magen. Man ser att de äter grönalger.

Förklaring: Det vi försöker återskapa i miniatyr är ”livet i en insjö”. Naturligtvis får vi inte med 
alla arter av djur och växter, men för många elever leder denna typ av inventeringar till 
upptäckten av en helt okänd värld. Mångfalden av arter, att få se de riktigt små växterna 
och djuren.
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4. En lek om entitor 

Du behöver: en stor ask tändstickor, duk

Förutsättning: När människor lägger ut fågelfö till småfåglar kan entitan vara en gäst vid mat
bordet. Entitor gömmer sin mat för senare behov. Talgoxar är exempel på fåglar som 
snyltar på entitornas gömda resurser. De håller koll på titorna och snor åt sig maten. 
Men hur mycket? Och klarar sig titorna på den mat som inte talgoxarna hittar? Detta 
ligger till grund för en mycket rolig utelek med meningsfullt och ekologiskt innehåll.

Så här går det till: 3/4 av eleverna är entitor, resten talgoxar. Lägg ut 15 st tändstickor (=fågel
frö) per entita på ett stort papper eller en duk på marken. Detta är fågelbordet där 
entitorna får hämta max 2 stickor (=frön) åt gången.

När de hämtat sina stickor gömmer de maten inom ett inhägnat område, minst 10 x 
10 meter. Maten göms under stenar, instuckna under trädens bark, nere i mossan.

De som är talgoxar får norpa det som titor gömmer. De måste vänta tills titorna lagt 
det de ska gömma på plats. Talgoxarna kan markeras med färgade band från gymnasti
ken eller väljas efter en färg de har på kläderna. 

När maten är slut, (blir det vinter) och titorna får gå till sina gömmor och hämta 
fröna.

Räkna ut hur många som överlever: I verkligheten hittar titorna ca 75% av det de 
gömt. Sätt en gräns. Om det behövs 10 frön för att överleva, hur många klarade sig? 15? 
Jämför strategier mellan olika entitor som klarat sig olika bra.
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Variant: Färga ett antal stickor. Dessa visar sig vid sammanräkningen innehålla kvicksilver. Fler 
än tre av dessa dödar en individ. Se pyramiden på s. 161. 

5. Ett sam-spel om fisk

Du behöver: grupper med 4–6 elever, varje grupp har en stor ask tändstickor där ett fyrtiotal 
av stickorna är färgade (måla trät med röd tuschpenna t.ex.), stort papper

Rita en sjö på papperet. 

Regler: I fiskspelet samlas en grupp elever (= fiskare) runt ett bord där det finns tändstickor (= 
fiskar) på ett papper (= en sjö). Fiskandet går till så att man plockar tändstickor ur 
”sjön”.
Varje tändsticka = 1 ton fisk
1 färgad sticka = 10 ton fisk
När man samlat på sig mycket fisk kan man växla 10 omålade mot en målad.
Det finns 40 ton fisk i sjön från början.

En spelomgång går ut på att varje deltagare i tur och ordning får fiska. När spelet 
börjar får de max ta fem stickor om året (deras båtar tillåter endast en fångst på fem 
ton). Man måste inte fiska sin maximala kvot varje år.
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Ett varv är ett år och spelet pågår i 10 år (= 10 varv). Man byter fiskeordning varje varv 
så att inte samma fiskare har företräde hela tiden.

Efter varje varv (=år) räknar man hur mycket fisk det är kvar i sjön. Sedan utförs den 
årliga fortplantningen genom att man räknar stickorna och lägger dit lika många till. 
Fortplantningen resulterar alltså i en fördubbling av fiskmängden i sjön. Det kan max 
finnas 80 ton fisk i sjön samtidigt.

En fiskare kan köpa större båt. Denna kostar 12 ton (=12 stickor) i inköp och 2 ton 
(2 stickor) per år i underhåll/reparation, men å andra sidan tar den en årlig fångst av 10 
ton (= 10 stickor).
Vem vinner?

Tips vid genomförandet: Kör första omgången som ren tävling. Detta leder till att sjön skövlas 
och fisken tar slut! Redovisa slutresultatet från varje sjö på tavlan i tabell. 

Inför omgång två ber du eleverna att fundera över hur de ska kunna göra fisket mer 
långsiktigt hållbart. Kör sedan en omgång till och redovisa resultaten efter denna. 

Förväntat resultat: Första omgången präglas av totalt ohejdat rovfiske (det gäller ju att vinna..!) 
och plundring. Efter en diskussion brukar eleverna själva utveckla oerhört framgångs
rika samarbeten och idéer som leder till ett mer långsiktigt utvecklingsbart fiske. 
Knepet är att se till att fisken fortplantar sig i tillräcklig utsträckning. Det utvecklas 
olika strategier i olika grupper. Vissa kanske låter en fiskare ta ut maxkvot, i andra 
grupper samsas man om större båtar, bildar små karteller. Det som är gemensamt för 
alla framgångsrika strategier är att man inte konstant tar ut maxfångst varje varv.

Resultatet förändras och det kan redovisas i en sådan här tabell. 

  År 1 År 2 osv År 10  Total fångst Fisk kvar 
     (dvs. vad deltagarna  efter fångst

    sammanlagt samlat)

Grupp 1    

Grupp 2

osv
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Hemexperiment

1. Vad händer i burken?

Du behöver: en glasburk (gärna hög och smal) med lock, varmt vatten, en 
isbit

1. Om det är en etikett på burken, så är det bäst att spola av den med 
varmt vatten. Se sedan till att burken är riktigt torr inuti och utanpå. 
Även locket ska vara helt torrt.

2. Ta riktigt hett vatten ur kranen och häll 1/2 dl i burken.

3. Lägg burkens lock upp och ned ovanpå burken och lägg en isbit i 
 locket.

4. Titta lite då och då vad som händer inne i burken.

5. Beskriv hur det ser ut inne i burken. Förklara varför du tror att det 
blir så.

6. Känn även på den sida av locket som legat nedåt inne i burken. Hur 
känns den? Varför har det blivit så?
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isbit i locket
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Hemexperiment

2. På en öde ö

Vilka tre saker skulle du ta med dig till en öde ö?

Fundera noga.

Rita en ö, dig själv och sakerna på ön.
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1. Vad händer i Pet-flaskan?

Förväntat resultat: Man ser direkt hur det blir alldeles immigt inne i burken. Efter en stund kan 
det immiga se ut som droppar, speciellt från locket.

Förklaring: Det vi ser inne i burken är inget annat än det som kallas för vattnets kretslopp. När 
vi häller vattnet i burken är ju vattnet i flytande form. Väldigt snabbt kommer en del av 
detta kokheta vatten att övergå i gasform och bilda vattenånga.

När vattenångan möter burkens förhållandevis kalla glasväggar så kondenseras gasen 
och övergår i flytande form igen. Detta ser vi först som imma som är pyttesmå vatten
droppar. Efter hand kommer dropparna att bli större. Eftersom vi lagt en isbit på locket 
kommer den vattenånga som krockar mot “taket” kylas av extra effektivt. Man känner 
att det förut så torra locket är helt blött och kikar man underifrån kan man se droppar.

Experimentet visar tydligt att detta med vilken fas vatten befinner sig i beror på 
 temperaturen.
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2. På en öde ö

Tips vid genomförandet: Sätt upp alla elevernas bilder och förslag och diskutera konsekven
serna av de val eleverna gjort.

Den individuella uppgiften kan leda till grupparbeten. Gör planscher eller bygg 
modeller av öar. Låt andra få ta del av resonemang och resultat, kanske i form av en liten 
utställning.

Förväntat resultat: Vanliga saker är eld, verktyg, lager av mat, underhållning (dataspel och 
liknande).

Det är ovanligt att förslagen från eleverna präglas av tankar om hur livet på ön ska ha 
en s.k. långsiktig hållbarhet. När man resonerar om vad som händer när alla medhavda 
hamburgare tar slut brukar alla inse vikten av odling, djurhållning osv.   

Förklaring: För att på lång sikt klara sig på en öde ö måste ”Robinson” tänka på att som det 
heter i kursplanen ”utveckla omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande”. 
Kännedom om hur vi som människor är beroende av andra levande organismer där 
växterna och fotosyntesen utgör basen för vår fortlevnad.

Mer avancerad variant: Du har blivit utvald att hjälpa till att planera för och deltaga i ett helt 
otroligt äventyr. Du ska hjälpa till att utrusta ett jättelikt rymdskepp för tidernas mest 
fantastiska resa. 

Detta gäller: Resan kommer att ta 6 000 år. Du behöver inte tänka på hur rymdskeppet drivs 
framåt eller hur skalet (ytterhöljet) är utformat. Du kommer att ha tillgång till solen
ergi under hela resan. Ni får inte vara fler än 100 personer ombord samtidigt. Vad tar 
du med dig? Undertecknat: Planetrådet

Förväntat resultat: Arbetet brukar gå igenom olika faser.
1. Lagerstadiet, då raketen proppas full med TVspel, hamburgare och annat närlig

gande. (Läraren brukar inte få följa med!) 
2. Det eftertänksamma stadiet, då insikten om vissa problem börjar växa fram. Vad 

gör vi med soporna? Vem ska laga datorerna? Hur får man mat, vatten och syre att räcka? 
3. Uppbyggnadsstadiet, då utformandet av raketen bär spår av tankar kring en lång

siktig hållbarhet. Där finns växthus, skog, djur och till och med en liten skola. 

Vill ni gå vidare med detta, läs och få tips ur Wolfgang Brunners bok Solvagnen 
(Liber).
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Kort idéhistoria om kretslopp

Grekerna och de fyra grundelementen
De grekiska tänkarna som levde för omkring 2 000 år sedan försökte verkligen förklara 
hur allting hängde ihop. ”Fyra element” sa de. ”Allting består av fyra element. Eld, luft, 
vatten och jord. När ett vedträ brinner ser vi det tydligt. Det bildas flammor = eld. Det 
blir rök = luft. Det pyser lite vatten = vatten, och askan är jord. Så enkelt är det”, 
menade de. ”Allt som finns är blandningar av de fyra grundelementen.”

Dessa tankar hade oerhört lång överlevnad. De stöddes bland annat av kyrkan. Att 
allting hade skapats av Gud var det inte många som tvivlade på.

Att man t.ex. trodde att maskarna i ruttnande kött uppstod ur själva köttet kan för 
oss i vår tid låta förbluffande korkat. Men om vi tänker på att man förklarade allt utifrån 
teorin om de fyra elementen, ja då framstår det kanske inte som en så dum idé ändå. 
Innan man kände till mikroorganismerna var nedbrytningen av organiskt material en 
gåta, som måste förklaras inom ramen för det man kunde se med blotta ögat. Man 
förklarade alltså nedbrytningens mysterium på samma sätt som man förklarade allting 
annat, dvs. med hjälp av teorin om de fyra elementen jord, eld, luft och vatten. 
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Grekerna menade att allting består av fyra 
grundelement: eld, luft, vatten och jord.
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Nya tankar och teorier
Det är kanske svårt att tänka sig hur omtumlande och helt otänkbara vissa naturveten
skapliga idéer framstod på den tid då de lanserades. Ett exempel är när den polske 
munken Nikolaus Kopernikus på 1500talet och även italienaren Galileo Galilei i bör
jan av 1600talet lade fram tankar och bevis om en helt ny världsbild. De påstod, tvär
temot den rådande teorin, att allting inte snurrar runt jorden. Detta måste ha uppfattats 
som extremt oförskämt på alla sätt och vis, för enligt den tidens tänkande menade man 
att Gud hade skapat allt, med jorden i centrum och människan som dess främsta ska
pelse. Man sa säkert att det var Kopernikus och Galileo som var snurriga.

Stor skepsis mötte också de kemister, t.ex. fransmannen Lavoisier på 1700talet, vars 
undersökningar klart visade att det fanns fler än fyra element. När han undersökte vat
ten som ju enligt grekerna var ett odelbart grundelement fann han att det bestod av två 
ämnen, gaserna syre och väte (H20).
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Ur grekernas fyra grundämnen har det blivit drygt hundra
Vetenskapsmännens experiment smulade så småningom sönder tillvarons beståndsdelar 
i allt fler grundelement. Man kallade partiklarna för atomer och i mitten av 1800talet 
lyckades ryssen Mendelejev konstruera det s.k. periodiska systemet. Det bringade ord
ning och reda bland grundämnena som visat sig vara betydligt fler än fyra stycken. 

Vi använder de cirka hundratalet grundämnenas olika atomer och deras oändliga 
kombinationer i form av molekyler och kemiska föreningar i vår nutida förklaringsmo
dell av vår värld, när vi beskriver levande organismer och kretslopp. Atomteorin hjälper 
oss att beskriva materiens oförstörbarhet som vi kan skildra t.ex. som i bilden på s. 147, 
Livets kretslopp. 

Atomteorin gav oss kunskap om att all den materia, alla de atomer som finns på jord
klotet, är beständig. Vi har de atomer vi har, men de vandrar runt i olika kretslopp. Ibland 
ingår en atom i en levande organism för att senare kanske dyka upp i en  brödrost. 

Fransmannen Lavoisier visade genom experiment att  
vatten består av två ämnen. Så grekernas teori stämde inte.
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Darwins teori om arternas uppkomst
Den säkerligen mest omdiskuterade och stötande teorin inom biologins område måste 
ändå vara Charles Darwins (1809–1882) teori om arternas uppkomst. Den publicerade 
han 1859 i boken med just titeln ”Om arternas uppkomst”. Tänk om det kunde vara 
så att människan i stället för att vara skapad av Gud härstammar från aporna? Man 
behöver inte ha speciellt stor inlevelseförmåga för att förstå den storm och debatt hans 
hypoteser vållade.

Liksom italienaren Leonardo da Vinci (1452–1519) hade Darwin funderat över vari
från fossiler av utdöda djurarter hade kommit. Leonardo hade vid vandringar i bergen i 
trakterna av Milano funnit sådana mängder av fossiler av musslor och ostron att han 
fann det orimligt att detta skulle kunna förklaras bara med hjälp av berättelsen om en 
syndaflod. Fram till 1800talet hade geologer och biologer förklarat det hela som så att 
Gud hade placerat ut fossilerna samtidigt med att han skapade världen. Man hade också, 
för vår tid mycket lustiga, resonemang som rörde sig om huruvida Gud skapade djuren 
med halvsmält mat i magen och bajs i tarmen eller ej.

En annan fråga gällde t.ex. varför giraffen har så lång hals? Fransmannen JeanBaptiste 
Lamarck stod för den rådande idén på 1800talet som gick ut på att den fått lång hals 
eftersom den under många år sträckt på sig.

Hur kunde det utvecklas 14 olika arter av finkar?
Darwins s.k. evolutionsteori ger en helt annan förklaring av hur livet på jorden och de 
olika arterna utvecklats. Idéerna växte fram bland annat under en resa då han kom till 
en ö där han fann 14 närbesläktade arter av finkar. De fanns bara på denna ö. På fast
landet fann han endast en finkart som liknade dessa.

Hans idé om hur detta kom sig grundade han på det faktum att maten inte räcker åt 
alla individer. Det är de starkaste som överlever och som kan bilda avkommor. Det är 
deras egenskaper som förs vida
re till nästa generation. 

Darwin menade att det i 
exemplet med finkarna kunnat 
gått till så att några enstaka fin
kar från fastlandet förirrat sig 
till den ö där han funnit 14 
olika arter. När finkarna kom 
till ön såg de inte olika ut. Men 
inom arten fanns ändå vissa 
variationer som visade sig vara 
mer eller mindre gynnsamma 
då det gällde att skaffa en viss 
sorts föda. 

På fastlandet var alla nischer 
upptagna av olika arter. På ön 
fanns inte samma tryck från 
konkurrenter om födan som på 
fastlandet. På ön fanns nischer 
lediga och för att undvika kon
kurrensen började finkarna att 
specialisera sig, vilket ledde till 
att det utvecklades nya arter.
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När du lånar
• Välj en låda.
• Läs innehållsförteckningen som finns i lådan och ta ev. material från allmänförrådet.
• Skriv upp dig på utlåningslistan.

Lycka till!

När du lämnar
• Rengör material som behöver det.
• Ställ tillbaka ev. material från allmänförrådet.
•  Är något material slut i lådan, fyll på från allmänförrådet. Tar du det sista från allmän 

förrådet, så skriv upp på listan “Slut på material”.
• Skriv upp datumet när du lämnar lådan på utlåningslistan.

NO-verkstan

Utlåningslista

Datum: Namn: Återlämnad:

Kopiering tillåten Försök med biologi © Hans Persson och Liber AB
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