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– utveckling av systemtänkande
Ekologi handlar om samspel mellan organismer och miljö - komplexa
frågor som kräver systemtänkande. Att bygga och diskutera näringskedjor
med hjälp av kort på olika arter, faktatexter, pilar och begrepp ger en
grund att bygga vidare på i lärandet om ekosystem. Här beskrivs näringskedjor ur ett biologiskt och didaktiskt perspektiv där kunskaper om elevers
sätt att resonera har påverkat övningens upplägg.

Syfte och mål med att arbeta med näringskedjor
Det övergripande målet är att ge eleverna en grund för att förstå betydelsen av biologisk mångfald och ekologiska samspel. Att jobba kring näringskedjan som modell är ett sätt att arbeta.
Mangtorn och Helldén (2007) skriver i artikeln ”Reading nature from a ”bottom-up” perspective”
att eleverna behöver lära känna enskilda arters ekologi konkret för att förstå naturen. Därför
är utomhusundervisning med direkt kontakt med levande arter viktig. Använd övningen som
komplement till en variationsrik ekologiundervisning både inomhus och utomhus.

Progression - kursplaner och förslag på konkretiseringar
åk 1-3: Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Fakta om arter (vad är ett djur?). Använd arter som finns i närmiljön. Början på en näringskedja,
alltid en producent - växters betydelse. Några begrepp (växter, producenter, växtätare, rovdjur,
konsumenter). Effekter i enkla steg (Vad händer med hararna om växterna minskar till hälften?)
åk 4-6: Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med
varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
Ta in hur miljöfaktorer kan påverka växter och djur som t ex kan orsaka att vissa areter ökar/
minskar och hur det kan ge effekt i näringskedjan. Använd modellen och utmana med effekter i flera led och fokusera växternas roll även här. Jobba in fler begrepp, t ex generalister/
allätare och specialister. Jämför näringsväv med kretslopp (olika syften med modeller).
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åk 7-9: Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens
kretslopp och energins flöden.
Använd modellen för att tydliggöra samband mellan populationer
och tillgängliga resurser. Mer utmanande frågor om effekter längre
bort i kedjan. Fotosyntes och cellandning (klargör att producenter har
cellandning parallellt med fotosyntes). Koppla till ekosystemtjänster.
Utvärdera modellen utifrån vad visar den? Vad visas inte jämfört med
verkligheten? Jämför näringskedja med kretsloppsmodeller.
Gymnasiet (Bi1): Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden
och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
Ta fram mer detaljerade fakta om arter. Koppla samman med
evolutionära processer och anpassningar. Fyll på med vetenskapliga
begrepp som primär/sekundär konsument, autotrof etc. Utvärdera
modellen och jämför med andra modeller som används inom ekologi (näringsväv, näringspyramid, populationsdynamiska grafer).

Vad är en näringskedja?
En näringskedja är en biologisk modell som liksom alla modeller är
en förenkling av verkligheten. Näringskedjor illustreras ofta med bilder.
Syftet med näringskedje-modeller är att skapa en bild av hur biomassa (biologiskt tillverkad materia med lagrad energi) kan överföras
från en organism till en annan. Pilarna i en näringskedja är riktade
från den organism som innehåller näringsämnen (biomassa) mot den
organism som får dem i sig genom att äta. När flera organismer kopplas ihop bildar de en kedja. Näringskedjor kan användas för att förutsäga
tänkbara konsekvenser för olika organismer ifall antalet av en viss art
minskar eller ökar.
Början på en näringskedja är alltid en organism som själv kan producera sin biomassa och växa till utan att direkt vara beroende av att
äta någon annan organism. Sådana organismer kallas för producenter
och dit räknas växter, alger och vissa bakterier. Genom fotosyntes kan
producenter med hjälp av energin i solljuset få små enkla molekyler (vatten, koldioxid) att sättas ihop till energirika kolhydrater (glukos). Med glukos som bas och tillsammans med att producenten tar
upp andra näringsämnen (t ex kväve), kan producenten bilda fetter
och proteiner och andra ämnen som den behöver för sin överlevnad.
Producenterna bygger sin egen biomassa. De är ”självgående” och kal�las också för autotrofer. Om de är beroende av ljus kan man även säga
fotoautotrofer.
De organismer som finns i en näringskedja utöver producenten
kallas alla för konsumenter och de skaffar sig energi och byggmaterial
till sin egen biomassa genom att äta andra organismer. De går att rangordna som primära (äter direkt på en producent), sekundära (äter på
en primär konsument), tertiära (äter på sekundär konsument) till en
toppkonsument som utgör slutet på näringskedjan. Dessa sägs befinna
sig på olika trofinivåer (”näringsnivåer”) i näringskedjan. Begreppen
växtätare och köttätare används ju ofta, och i relation till näringskedjan
så motsvarar primära konsumenter växtätare och övriga konsumenter
är då köttätare (som också benämns rovdjur). Alla djur är konsumenter. De är alla heterotrofer (beroende av ”någon annan”, hetero). De
kan vara generalister (allätare) eller specialister med bara en sorts föda.

Exempel på en näringskedja illustrerad
med bilder på djur. Riktningen på pilarna
visar åt vilket håll näringsämnen förflyttas.

Karpar äter växter.

Foto: JacekCzogalla commons.wikimedia.org,
CC BY 4.0
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Begränsningar i modellen
Alla modeller har ett visst syfte men också sina begränsningar i vad de kan användas till. För
näringskedjor kan man notera följande:
• Nedbrytare (maskar, bakterier, svampar) som lever på döda växt- och djurdelar saknas,
trots att de har en mycket viktig ekologisk roll. Syftet med modellen är dock inte att visa
ett helt kretslopp.
• Många organismer har flera alternativa födokällor vilket gör att en näringskedja är en grov
förenkling av ”vem som äter vem” jämfört det naturliga samspelet. Den ekologiska modell
som kallas näringsväv visar mer komplexa samband mellan olika organismer.
• Näringskedjan visas ofta med bilder med endast en individ av varje art, men i verkligheten
är antalet individer mycket olika. I en sjö kanske det finns 10 gäddor, 100 abborrar och
1 000 löjor. Det finns mer lagrad biomassa - tänk kg - i de lägre näringsnivåerna. Anledningen är det mesta av den biomassa som en konsument äter går till att hålla sig vid liv,
bara en liten del ger tillväxt. Den ekologiska modell som kallas näringspyramid illustrerar
detta. Näringskedjor blir inte hur långa som helst, sällan fler än 5 steg.

Reflektera över näringskedja som modell
Arbete med modeller ingår i naturvetenskaplig undervisning i hela skolan (och forskare
utvecklar hela tiden nya modeller). En grundläggande förståelse för modeller kan underlätta
förståelse och skapa nyfikenhet. Några frågor att utgå från när man arbetar med näringskedjor:
1. Vad visas i modellen? Vilket syfte har den?
2. Vad visas inte i modellen? Finns några brister som gör att den inte stämmer med verkligheten? Skulle man kunna förbättra modellen? Hur?
Den sista frågan om det finns idéer till hur man kan förbättra en modell kan förhoppningsvis
ge upphov till kreativa idéer och som lärare behöver man inte ha något färdigt svar.

Elevuppfattningar och övningens upplägg
• Bra med bakgrundsfakta: För att kunna koppla samman olika organismer så måste man veta
något om deras livsstil och livsmiljö. I övningen (steg 1) finns både bilder och faktakort. Vissa ser
inte sniglar och spindlar som djur. Bra att reda ut vad ett djur är (steg 2, och lästips).
• Kan man veta om ett djur är växtätare eller rovdjur? En vanlig elevuppfattning är att stora
djur är rovdjur. Men att bara titta på storleken kan leda fel. Växtätare har oftast mindre, och
begränsad öppning i munnen/käkarna och platta tänder. Köttätare har vassare tänder och
kan öppna käkarna mer och gapa större. Ett exempel på en stor men ändå växtätande fisk är
karp (se bild). Något att tänka på är att även rovdjur som blir stora (t ex en gädda) tidigt i
livet är liten. Näringskedjor visar nog oftast bilder på vuxna individer.
• Klargör pilarnas betydelse: Det verkar vara viktigt att tydligt förklara vad pilarna står för.
Elever som förstår att pilarna betyder att materia/energi förflyttas kan bättre använda näringskedjan för att resonera om effekter av förändringar på ekologiska samspel. Exempel
på hur detta kan göras beskrivs i övningen (steg 3).
• Bygg stegvis: Yngre elever förstår lätt kopplingar mellan två organismer i taget, till exempel
en fågel äter en insekt. Däremot behöver man som lärare utmana eleverna till att även förstå
att kopplingarna kan ske i flera steg. Därför kan det vara bra att först be eleverna att para
ihop organismer två och två (steg 3) och sedan koppla samman i längre kedjor (steg 5).
• Statisk modell? Elever kan tro att de ska lära sig näringskedjan utantill, med det viktiga är att
de förstår att näringskedjan bara visar på en möjlig väg som näringen kan ta. Tanken vi har
med att introducera de generella begreppen producent och konsument är att det kan öppna
upp för förståelse att näringskedjor kan se ut på många sätt (steg 4) men att konsumenterna
alltid är beroende av producenterna.
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• Spontana näringsvävar: Barn som provat övningen byggde spontant in kopplingar mellan
flera näringskedjor (de byggde näringsvävar). Sätt att hantera det ges i övningens steg 5.
• Modell för ekologiska samspel: Vad händer med populationerna (antalet individer av en
art) om något förändras? Elever kan förstå effekter uppåt i näringskedjan (om rovdjuret
får mindre mat får de svårare att överleva och blir de färre) men även effekter nedåt
(mängden bytesdjur ökar om rovdjuren blir färre). Utmaningen är att resonemang om
effekter i flera steg: vad händer med producenter om toppkonsumenter minskar? I steg 6
har frågorna ökad svårighet. Det är svårt rent biologiskt att förutse effekter ”längre bort” i
kedjan eftersom naturen är ett mer komplext system än vad näringskedjan fångar in.
• Använd plock-material som stöd: Att resonera om konsekvenser handlar om att antalet
individer på varje nivå i näringskedjan både kan öka och minska. I näringskedjan visas en
individ av varje sort. Biologer talar om att populationer kan öka/minska. Som stöd för att
utveckla systemtänkande har vi lagt till ett plockmaterial (ex pärlor) för att konkretisera
ökning/minskning i antal (steg 6). En idé är att fotografera materialet steg för steg vartefter
eleverna resonerar. Kanske tas pärlor från en nivå bort först, men läggs till senare?
• Lyft fram producenterna: Att inkludera effekter i en näringskedja på producenterna, dvs
växter och alger, sker sällan spontant när man undersök elevers resonemang. I övningen
(steg 6) ställs en fråga om vad som händer om producenterna minskar.
• Alternativa förklaringar: Elever hittar ofta lösningar om en art i näringskedjan får ”problem”. Tankar om att arter kan byta föda (ungefär som vi byter maträtter) kan behöva
diskuteras vidare. Om en art dör ut är det inte säkert att arten ovanför i kedjan kan äta det
som den utdöda arten åt. Örnen överlever knappast på små kräftdjur om fiskarna i en sjö
dör ut, vargar kan inte leva på gräs. Koppla gärna till att arter anpassar sig genom evolution
till olika miljöer (t ex föda) och att de då inte självklart har förmåga att äta vad som helst
(vår egen tarmkanal har exempelvis begränsad förmåga att ta upp näring ur gräs). Elever
kan föreslå att en art som dör ut kan ersättas av annan art utifrån (från någon annan miljö).
En intressant tanke som kan kopplas till invasiva arter (sprids snabbt och ”tar över” andra
arters plats eller föda) och hur nya arter i ett område kan påverka det ekologiska samspelet.
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Lästips
• Modeller och representationer: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/
Gymnasieskola/507-Modeller-och-representationer/del_01/
• Vad som kännetecknar djur: http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Info/vad_ar_ett_djur.html
• En learning study om näringskedjor i förskolan (kandidatuppsats, Luleå tekniska universitet):
Mickelsson Penttäjä, S. & Söderholm, J. (2019). ”Katter äter ju inte blåbär!” Barns lärande om nä
ringskedjor i en learning study. Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst,
kommunikation och lärande: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1279718/FULLTEXT02
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Övning om ekologi och näringskedjor
Förberedelser
Övningarna genomförs i mindre grupper
om 2–4 elever. Varje grupp behöver en
uppsättning kort motsvarande innehållet i
slutet av dokumentet:
•
•
•
•

12 bilder
12 faktatexter
10 pilar
14 begrepp

Skriv ut bilderna, texterna, pilarna och
begreppen, klipp isär alla och plasta
eventuellt in dem.
För att kunna genomföra samtliga övningar
behöver grupperna även skålar med
stenar/legobitar/pärlor eller annat material
som på ett enkelt sätt kan användas för att
illustrera antal/mängd.
Läs bakgrundsinformationen som inleder
dokumentet innan övningarna genomförs.
Steg 1
Be eleverna kombinera bilderna med faktatexterna. Läs faktatexterna högt för varandra i den lilla gruppen. Fråga varandra om
vilka av arterna som de har sett i verkligheten.
Steg 2
Ställ frågan: Hur många av bilderna visar
djur? Hur vet man om något är ett djur?
Diskutera kort stund och följ upp i helklass.
Steg 3
Visa med exempel på en smörgås, en människa och en pil hur man med en pil kan visa
hur näringen i maten kan förflyttas in i en
person när den äter. Berätta hur pilarna ska
användas för att visa just hur maten/energin/
näringen flyttas från en till en annan. Be sedan eleverna att bilda par med arter som hör
ihop genom att den ena arten lever på att äta
den andra arten. Försök göra så många par
som ni kan i gruppen med bilderna.
Steg 4
Förklara begreppen producent och konsument. Be eleverna lägga ut kort med dessa
begrepp intill sina par som de bildat. Be
dem fundera över vad orden/begreppen
rovdjur, växtätare skulle passa in. Flera begrepp för samma sak?

Steg 5
Förklara begreppet näringskedja och tryck
på att den måste börja med en art som kan
tillverka sin egen mat, det vill säga inte behöver äta någon annan för att få mat. Koppla till begreppet producent. Berätta också
att näringskedjan slutar med en art som inte
blir uppäten eller jagad av något annat djur.
Introducera begreppet toppkonsument. På
faktakorten finns information om var organismerna lever och vad de äter. Be eleverna
göra en näringskedja som de tycker stämmer överens med faktakorten. Placera ut begreppslapp för toppkonsument också. Här
kan det hända att elever börjar koppla ihop
flera kedjor med varandra – kommentera
gärna positivt och bekräfta tankegången: ja,
det är ju inte bara enkla kedjor i naturen!
Sätt eventuellt begreppet näringsväv och
säg att eleverna nu har byggt en mer komplex modell än bara en kedja.
Steg 6
Förklara för de som har byggt näringsvävar
att för nästa steg behöver man förenkla modellen till att bara använda en näringskedja.
Dela ut ”plockmaterial” till varje elevgrupp
(skål med exempelvis lego/stenar/pärlor)
som ska illustrera mängd individer av en
viss art. Be eleverna att lägga ut pärlor som
visar hur många individer av varje art som
de tänker finns ute i naturen på en plats.
Flera pärlor betyder flera djur. Ställ frågan:
vad tror ni händer med antalet av de här arterna i naturen OM… antalet producenter
minskar till hälften? Plocka bort pärlor från
producenten och lägg tillbaka dem i skålen. Vad händer då med de andra arterna i
näringskedjan? Gå runt och lyssna på vad
som diskuteras i grupperna.
Steg 7
Nästa fråga kan bli: vad händer om ni tar
bort toppkonsumenten? Detta blir en öppen fråga, och genom att gå runt kan man
fånga in gruppernas resonemang. Eleverna
kanske direkt ser att då borde det bli fler
av bytesdjuret och nöjer sig med det. Ställ
gärna frågor som gör att de behöver tänka
ett steg till (t ex Vad behöver då det djuret
för mat? Vad tror ni händer då?). Låt grupperna dela med sig av sina tankar i klassen.
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BRÄNNÄSSLA

SKOGSÖDLA

VAR? I komposter och
trädgårdar

VAR? I skogar och
trädgårdar

BEHÖVER? Sol och jord
(att ta upp vatten och
näring ur)

ÄTER? Insekter och
andra småkryp

NÄSSELFJÄRIL

RÖDRÄV

VAR? Nära trädgårdar

VAR? I skogar och nära
städer

ÄTER? Honorna lägger
ägg på brännässelblad
Larverna äter på bladen

ÄTER? Växter, möss och
fågelägg

KOLTRAST

VITMOSSA

VAR? I skogar och nära
trädgårdar

VAR? I fuktiga marker

ÄTER? Larver av insekter
och allt möjligt

BEHÖVER? Sol och jord
(att ta upp vatten och
näring ur)

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Övning från 2020 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

FJÄLLÄMMEL

KUNGSÖRN

VAR? Nära fjällen

VAR? I stora skogar, även
i fjällen, inte nära städer

ÄTER? Mossor och gräs

ÄTER? Små däggdjur och
fåglar

SPANSK
SKOGSSNIGEL
VAR? I trädgårdar och
skogar
ÄTER? Växter

BLÅBÄR

IGELKOTT
VAR? I nästan hela Sve
rige men inte i fjällen
ÄTER? Insekter och
sniglar

HUNDSTARR

VAR? I skogar

(ett slags gräs)

BEHÖVER? Sol och jord
(att ta upp vatten och
näring ur)

VAR? I fuktiga marker där
det är soligt, som på en
myr eller vid en sjö
BEHÖVER? Sol och jord
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