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Ekosystem är komplexa system där antalet individer som finns av olika arter varierar och 
beror på andra arter i systemet. Att lägga till eller ta bort en art kan påverka andra arter om 
de kanske konkurrerar om samma föda eller att den ena arten äter den andra.  I den här si-
muleringen bygger du en modell av ett ekosystem och undersöker hur arterna samspelar med 
varandra och vilka effekter det kan bli om en art läggs till eller tas bort. Basen i alla ekosystem 
är producenter som kan bilda kemiskt bunden energi från enklare ämnen. Växterna A, B och C 
är de enda möjliga producenterna i denna simulering och en av växterna är en så kallad invasiv 
art. Vilken det är och vad det innebär blir tydligt i den första uppgiften.

Uppgift 1. Vilken växt är invasiv - och vad innebär det?
Öppna simuleringen via denna länk:
https://www.learner.org/wp-content/interactive/envsci/ecology/ecology.html

Titta på scenen uppe till höger hur den ser ut från start. Klicka på Run och svara på frågorna. 
OBS! I simuleringsfönstret står ”Day” men det är orimligt snabbt, tänk istället veckor. Genom 
att peka med musen på en kurva i grafen ser man populationsstorlekarna vid olika tidpunkter.

1a) Hur stor var populationerna från början för växt A och B?

1b) Hur stor är populationerna av växt A och B efter 100 veckor? 

1c) Beskriv förloppet de första 10 veckorna och ge en tänkbar förklaring till vad som 
 händer på platsen.

1d) Hur stor tror du att populationerna av A och B kommer att vara efter ytterligare 
 100 veckor - varför?

1e) Motivera vilken av växterna A och B som är den invasiva arten med stöd av de 
 resultat du fick av simuleringen.

Ekologisimulering
– näringsväv med en invasiv art (elevinstruktion)

Bild från simuleringsmiljön Ecology Lab som är en del av under-
visningsresursen The habitable Planet (Annenberg learner).  
Kontroller och inställningar (A), scen (B) och grafisk presentation (C).

A. Här gör du 
inställningar 
och styr sim-
lueringen.

B. Scenen 
visar ikoner 
för de olika 
organismerna. 

C. Grafen visar 
hur antalet in-
divider av varje 
art förändras 
med tiden. 

OBS! Om två kurvor ligger 
exakt på samma värden så 
syns bara en kurva.

Här byter du mellan Producers 
och Food Web



Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Övning från 2021 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

Uppgift 2. Kan växtätare kontrollera en invasiv art?
Klicka på Reset för att börja om med nya simu-
leringar. Klicka på Presets för att nollställa alla 
kopplingar mellan arterna i simuleringen. All 
On och All Off ger maximalt antal kopplingar 
respektive inga kopplingar alls.

För att skapa en koppling mellan en orga-
nism och en annan klickar du på den och väl-
jer vilken art den ska äta. Du ska undersöka 
hur växtätarna (Herbivores) påverkar popula-
tionerna av växterna A och B. För att struktu-
rera simuleringarna, fyll i resultaten i tabeller 
för antalet individer vid start respektive 100 
veckor och svara sedan på frågorna med stöd 
av resultaten.

 
2a) Ta reda på hur populationerna av växt A och B påverkas när en växtätare enbart äter 
 den invasiva arten. Ställ in en koppling mellan en växtätare och den invasiva arten 
 och kör simuleringen. Klicka sedan på Presets och Reset och testa för nästa växtätare. 
 Testa bara för nästa växtätare till du förstår principen. Du behöver inte fylla i hela   
 tabellen. 

Undersökt växtätare som endast äter 
den invasiva arten

Endast 
kanin

Endast 
snäcka

Endast 
rådjur

Växt A vid start
Växt A vid 100 veckor
Växt B vid start
Växt B vid 100 veckor
Växtätarens population vid start
Växtätarens population vid 100 veckor

 
 
2b) Beskriv förloppet de första 10 veckorna med ord. Sammanfatta sedan hur du tolkar  
 resultatet av simuleringen när växtätarna bara äter den invasiva arten. Kan en   
 art av växtätare som enbart äter den invasiva arten ensamt kontrollera eller kanske   
 till och med utrota en invasiv art i detta system? Varför/varför inte?
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2c) Hur blir resultatet ifall du låter alla tre växtätare samtidigt äta enbart den invasiva   
 arten? Och hur kan man förklara resultatet?

2d) Hur stor blir populationerna av växt A och B om växtätarna äter båda? Upprepa   
 undersökningen genom att låta en av växtätarna äta både växt A och B. Fyll i dina   
 resultat i tabellen nedan. Testa bara för en växtätare. Du behöver inte fylla i hela   
 tabellen. 

Växtätare som äter både växt A och B Endast 
kanin

Endast 
snäcka

Endast 
rådjur

Växt A vid start
Växt A vid 100 veckor
Växt B vid start
Växt B vid 100 veckor
Växtätarens population vid start
Växtätarens population vid 100 veckor

 

2e) Beskriv förloppet de första 10 veckorna med ord. Sammanfatta sedan hur du tolkar  
 resultaten av dessa simuleringar när växtätarna äter både art A och B.

2f) Jämför simuleringarna där växtätarna var specialiserade på enbart den invasiva
 arten respektive när de åt båda växtarterna. Vad är det som gör skillnaden?
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Uppgift 3. En kort enkel näringskedja
Byt till Food Web (övre delen av simuleringsfönstret).
Från start är inställningen gjord som en enkel näringskedja 
där växt A äts av herbivor A (växtätare) som äts av omnivor 
A (allätare). Startvärdena för populationerna är ifyllda i ta-
bellen nedan. 

3a) Innan du klickar på Run: formulera en hypotes där 
du gör en förutsägelse för hur du tror att populationerna av 
växter och djur kommer att öka/minska/vara stabila dels i 
början och dels efter en längre tid med en motivering:

Populationen av växt A borde först... för att... och sedan... för att...
Populationen av växtätare A borde först.... för att... och sedan... för att...
Populationen av allätare A borde först... för att... och sedan... för att...

3b) Kör simuleringen och dokumentera resultaten i tabellen nedan.

Hur stor är populationen... Växt A Växtätare A Allätare A

... från start? 5000 1000 100

... efter 3 veckor?

... efter 8 veckor?

... efter 45 veckor?

... efter 100 veckor?

... efter 200 veckor? (prognos, syns ej)

3c) Fick du stöd för din hypotes? Varför/varför inte?
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Uppföljande övningar
Uppgift 4. Start på en näringsväv
Testa att göra en liten förändring i den enkla näringskedjan genom att skapa en interaktion 
mellan allätaren till växt A (så att den blir en ”riktig” allätare). 

• Formulera en ny hypotes.

• Kör simuleringen. Dokumentera dina resultat i en egen ritad tabell.

• Sammanfatta dina resultat och ge en tänkbar förklaring.

Uppgift 5. Värdering av simuleringsmodellen
I jämförelse med ett naturligt ekosystem är denna simulering en mycket grov förenkling på 
många sätt. Ge några olika exempel på saker du observerat när du kört simuleringarna som 
du tänker är orimliga eller på något sätt avviker från det som förmodligen händer i naturliga 
ekosystem. 

Uppgift 6. Problemlösning i modellen
Välj en av punkterna nedan och försök hitta en lösning på det som efterfrågas genom att göra 
olika tester i simuleringsmodellen. Vilken fråga väljer du - och vad kommer du fram till för 
strategi?

• Hur kan du göra för att få så många som möjligt av planta B?

• Klarar du att få bort planta A helt ur ekosystemet?

• Hur många arter kan du få att överleva samtidigt?

• Vilka arter påverkas av att toppredatorn är där eller inte?
 

Uppgift 7. En systematisk undersökning
På samma sätt som att man kan planera ett experiment i laboratoriet eller ute i naturen så 
kan man göra en systematisk undersökning med hjälp av en simuleringsmodell. Du kan följa 
samma arbetsgång:

• Formulera en egen frågeställning och en hypotes. 

• Tänk ut hur du ska göra inställningarna i simuleringsmodellen för att pröva din hypotes. 
Beskriv denna metod. 

• Kör simuleringarna som du tänkt och sammanställ resultaten i en tabell och/eller spara 
figurer från simuleringarna (använd Print Screen och klistra in bilder från simuleringen). 

• Diskutera resultaten: fick du stöd för din hypotes? Varför/varför inte? Ge tänkbara för-
klaringar och värdera hur metoden fungerade.

• Redovisa i form av rapport eller muntlig presentation.


