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Naturdag Ekosystem 
Åk 4 - 6 

 

 

 

 
Mål och syfte 
Målet är att eleven ska upptäcka det växt- och djurliv som finns i biotoperna skog, äng 

och hagmark. Det praktiska kopplas ihop med teori. Tanken är sedan att dagens 

upplevelser, erfarenheter förvaltas i skolan.  

Eleverna ska använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

samband i naturen. De ska inspireras till att använda kunskaper i biologi för att granska 

information, kommunicera och ta ställning i frågor som ekologisk hållbarhet.  

Genom presentationer ska eleverna öva att formulera sig och kommunicera i tal. Vårt mål 

är att ge positiva naturupplevelser och ett intresse av naturens mysterium och fenomen 

 
Övergripande mål från läroplanen: 

• Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till 

sin egen förmåga. 

• Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier, i 

samhällsliv och vardag. 

 

Centralt innehåll och arbetsformer: 

• Enkla fältstudier och experiment. Planering, genomförande och utvärdering. 

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

• Djur, växter och organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken 

betydelse detta har för till exempel jordbruk (bi). 

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande 

arter. 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare om ämnen hämtade från 

vardagen (sv) 

• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt Allemansrätten(id 

• Säkerhet och hänsynstagande i samband med natur- och utevistelse (id) 

• Bakning och matlagning och olika metoder för detta (hk). 

 

Förarbete 
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Förbered gruppen genom att gå igenom flerskiktsprincipen så att alla elever ges 

förutsättningar att vara välklädda. Det är lämpligt att plocka fram olika typer av kläder 

och material, så att de får kunskap om kläders skiftande funktion. 
 
Aktivitet Naturdag  
 
Kl 9.00 
Samling i trädgården på Färsna gård.  

Genomgång av dagens upplägg.  

Muntlig genomgång av vad ett ekosystem är. Indelning i grupper. Eleverna instrueras att i 

sin grupp formulera hypoteser om hur de förväntar sig att deras tilldelade biotop kommer 

att se ut. Biotoperna är lövskog, barrskog, blandskog, äng och hagmark. Hypotesen 

formuleras utifrån bottenskikt, fältskikt, buskskikt och trädskikt. 

Kl 10.30 
Eleverna får i grupp besöka de olika ekosystemen. Där ska de snitsla upp en naturruta 1x1 

m som de får undersöka med hjälp av floror, luppar, spade, insektssug etc. 

På ett protokoll ska gruppen identifiera/notera deras ekosystems bottenskikt, fältskikt, 

buskskikt och trädskikt. De ska även markera upp hela ekosystemet på en tape om vädret 

inte är för blött.  

 
 
 
 
Kl. 12.15 
Nu när alla elever är experter på vad ett ekosystem är får de bygga ett eget i en burk. Vad 

behöver finnas med i burken för att det ska fungera? 

 

Kl. 13.00 

Grupperna får redovisa sina hypoteser, ekosystemets utseende, och visa sitt ekosystem i 

burk för varandra. 

13.40 Sammanfattning av dagen 
Tillsammans med Färsna Naturcentrums pedagoger sammanfattar och utvärderar vi 
dagen. Vad har vi lärt oss? Vad vill vi veta mer om? Vad var roligast i dag? 
 
14.00 Slut för dagen 
 
 
Bearbetning 
Åter i skolan gäller det att förvalta elevernas erfarenheter och nya kunskaper. Fånga 
in alla deras frågor, vilka bör vara grunden för fortsatt arbete. Teori och praktik 
kopplas samman. Naturdagen blir en del i elevernas referensram. Deras egna 

Kl. 11.15 Lunch som vi förbereder och lagar tillsammans över öppen eld. 
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förstahandsupplevelser och nya kunskaper ute i naturen är en god grund för 
reflektion och analys. 
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