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Havet är vaggan för allt liv. I Heurekas planetariefilm I havets inre dyker vi ner i havsdjupet och tittar 
närmare på de gemensamma rötterna för alla levande varelser.

Livet på jorden började i haven för miljarder år sedan. I haven finns många slags biotoper, från tropiska 
korallrev till Östersjön med dess svala brackvatten och de mörka djupen hos vulkankratrar på havsbottnen. 
Från haven har livet intagit sötvattnen – älvar, sjöar och våtmarker – och till sist även torra land. Som ett 
minne av det marina ursprunget är vatten fortfarande en förutsättning för allt liv, och alla levande varelser 
består till största delen av vatten.

Inlärningsuppgifternas syfte och användning: Syftet är att underlätta orienteringen inför 
Heurekabesöket, fördjupa planetariefilmens teman och främja repetitionen av temaområdena efter 
Heurekabesöket. I uppgifterna får ni ta del av den mångfald som råder i havsmiljöerna och bland djuren 
i dem, undersöka vattenprover och sätta er in i vattnets egenskaper och kemi, fundera på organismernas 
släktskapsförhållanden och identifiera planktonorganismer som har ni själva har samlat in från ett 
vattendrag. Uppgifterna kan göras före eller efter besöket på planetariet. 

Inlärningsuppgifternas lämplighet och metoder: Uppgifterna passar för elever i olika åldrar och på olika 
nivåer i lågstadiet, högstadiet och på andra stadiet. Uppgifterna är aktivitetsbaserade och utförs parvis eller 
i grupp. 

Motsvarighet i läroämnena och läroplanen: Uppgifterna passar särskilt bra som lärostoff i 
omgivningslära, biologi, geografi och kemi.

https://www.heureka.fi/event/meren-uumen/
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Många slags 
havsmiljöer
Uppgiften rekommenderas för lågstadiet och högstadiet.

Läroämnen: omgivningslära, biologi, geografi
Mål: förstå att organismer i olika biotoper behöver olika egenskaper.

Alla hav är inte likadana. I haven finns ljumma och varma miljöer som sjuder av liv och hårda och karga 
"öknar" där livet är mindre rikt och inte lika mångformigt.

För havsorganismer är mängden solljus, temperaturen och salthalten särskilt viktiga egenskaper hos 
miljön. Nära havsytan, där det finns mycket solljus, kan ekosystemen ha hög produktivitet och därför 
kan det leva många organismer av olika slag på ett litet område. De flesta havsorganismer är växelvarma, 
dvs. de har samma kroppstemperatur som vattnet runt omkring dem. Därför rör de sig och förökar sig 
snabbare i varmt vatten, som i de tropiska vattnen vid ekvatorn. De kalla och mörka vintrarna nära polerna 
är svåra för havsorganismer. 

För vattenorganismer är salthalten viktig. Den måste ligga på en stabil nivå i deras kropp, och detta är 
svårt eller omöjligt i en miljö där salthalten avviker mycket från den de är anpassade för. Salthalten är 
ganska stabil i alla oceaner, cirka 3,5 procent. Oceanerna har blivit salta för att salter i berggrunden under 
miljontals år har lösts upp och samlats i dem. Viktigast bland salterna är natriumklorid, som även kallas 
matsalt. I sötvatten, till exempel sjöar och älvar, finns det mycket lite salter. Östersjön består av brackvatten, 
dvs. en blandning av havsvatten och sötvatten med en salthalt som också ligger mittemellan havsvattnets 
och sötvattnets. Vattnet i Östersjön innehåller i genomsnitt 0,85 procent salt, dvs. ungefär en femtedel av 
saltmängden i en ocean. I de södra delarna av Östersjön finns det mer salt, medan det finns allra minst i 
norra Bottenviken.
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Kombinera orga-
nismerna med 
deras biotoper
Material som behövs:

•	 Biotopkort (3 st., finns i filen Uppgiftsbilagor till I havets inre)
•	 Artkorten Havsdjur (9 st., finns i filen Uppgiftsbilagor till I havets inre)

I uppgiften får eleverna kombinera nio havsdjur med tre olika biotoper i havet, så att varje biotop 
innehåller tre djur. Eleverna kan motivera sin åsikt. Ni kan diskutera i klassen på vilket sätt respektive djur 
har anpassat sig till sin biotop och varför det inte kan leva i andra miljöer.

Det finns två olika versioner av uppgiften, och ni kan välja den som passar bäst med beaktande av 
gruppens nivå eller den tid ni har till ert förfogande. I den lätta versionen finns organismernas egenskaper 
färdigt angivna på havsdjurens artkort. I den svårare versionen finns bara bilderna och namnen, 
så att ni kan gå igenom djurens egenskaper i efterhand eller ta reda på vilka egenskaper de har i en 
informationssökningsuppgift. 

Biotoper och artkort som passar dem:
•	 Tropiskt korallrev: havssköldpadda, putsarfisk, clownfisk
•	 Östersjön: skorv, sjurygg, gädda 
•	 Djuphav: gonostomatidae, riftia pachyptila, linophrynidae
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Vattenunder-
sökning
Uppgiften rekommenderas för elever över 10 år.

Läroämnen: omgivningslära, biologi, kemi 
Mål: förstå att det finns många typer av vatten och att vattenkvaliteten påverkas av både naturliga 
faktorer och mänsklig verksamhet. På ett aktivitetsbaserat sätt få en introduktion i vattnets kemi och olika 
arbetsmetoder.

Arbetet går ut på att undersöka vattenprover som eleverna har tagit med till skolan eller samlat in 
tillsammans. Arbetet är roligast om vattenproverna är av olika slag, till exempel vattenledningsvatten, sjö- 
eller älvvatten, regn- och brunnsvatten eller smält snö. Du kan på förhand ge eleverna i uppgift att hämta 
vattenprover från till exempel olika naturliga vattendrag, akvarier, pölar eller vattenkranen.

Vattenproverna samlas in i en halvlitersflaska som har rengjorts ordentligt. Det är viktigt att se till 
att flaskan och dess kork är rena, eftersom en flaska som luktar kan göra det svårt att fastställa hur 
vattenprovet luktar och en smutsig flaska påverkar vattnets kemi. Provflaskan förses med en bit 
maskeringstejp, där typen av vatten (sjövatten, 
älvvatten, snö e.d.) antecknas. Det är bra att utföra 
vattenundersökningen så fort som möjligt efter 
provtagningen, eftersom vattenkvaliteten förändras under 
förvaringen i flaskan. Vattenundersökningen kan göras 
parvis eller i små grupper.

Material som behövs:
•	 Vattenprover i halvlitersflaskor
•	 Vitt papper
•	 Ett högt mätglas av glas och en pappersbit, på 

vilken ett kryss har ritats med svart tuschpenna
•	 En vattentestväska eller en förpackning med 

teststickor från en akvarieaffär
•	 Kaffefilterpapper
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Vattnets lukt
Lukta på vattnet. Rent vatten har ingen lukt. Vattnets lukt ger en fingervisning om vattenkvaliteten. Man 
vill inte dricka vatten som luktar starkt av gyttja eller fisk. Lukt kan även vara ett tecken på bakteriell 
aktivitet eller alger. Beskriv hur ni tycker att vattnet luktar.

Vattnets färg
Färgen på naturligt vatten orsakas närmast av humus, som är förmultnat eller delvis förmultnat organogent 
eller organiskt material, och metaller (järn och mangan). Vattnets färg varierar från gulbrun till mörkbrun. 
Ju fler myrar det finns i området kring ett vattendrag, desto brunare är vattnet, eftersom de humussyror 
som löses upp ur myrarna har mörk färg. Vatten som har förorenats av avloppsvatten kan ha nästan 
vilken färg som helst. Dricks- och hushållsvatten av god kvalitet ska vara färglöst. Sätt ett vitt papper som 
bakgrund och undersök hur vattenprovet ser ut. Är vattnet färgat eller ofärgat?

Vattnets grumlighet
Vattnets grumlighet beror på olösliga oorganiska och organiska ämnen i vattnet. Icke-levande eller 
oorganiska ämnen är till exempel lerpartiklar som har lossnat från marken och erosionsprodukter. 
Organiska eller organogena partiklar kan till exempel vara levande planktonorganismer samt olika 
döda organismer och bitar av dem. Sjöarna i södra och sydvästra Finland är ofta grumliga för att de har 
lerbotten. Avloppsvatten från industrin kan också göra vattnet grumligt.

Grumlighet är inte samma sak som vattnets färg. Färgen kan inte avlägsnas genom att man filtrerar vattnet, 
eftersom ämnena som ger färg är lösta i vattnet. Grumlighet orsakas av små partiklar som kan avlägsnas 
med ett filter som är tillräckligt tätt.

Grumligheten testas med ett högt mätglas och ett kryss som har ritats med tuschpenna. Placera mätglaset 
på pappret, så att ni kan titta på krysset uppifrån genom bottnen på mätglaset. Häll lite i taget av 
vattenprovet i mätglaset och kontrollera samtidigt uppifrån när krysset försvinner. Mät hur hög vattenytan 
är när ni inte längre kan se krysset. Anteckna vattenhöjden i centimeter och jämför resultaten för olika 
vattenprover. Om krysset fortfarande syns när glaset är fullt är vattnet klart.
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Tilläggsuppgift:
Filtrera vattenprovet med hjälp av till exempel ett kaffefilterpapper och undersök skillnaderna mellan det 
filtrerade och det ofiltrerade provet. Ni kan dessutom studera de partiklar som har blivit kvar i filterpappret 
med hjälp av förstoringsglas och stereomikroskop.

Surhet (pH)
Mät vattnets surhet eller pH-värde enligt anvisningarna för vattentestet. Anteckna resultatet och jämför 
resultaten för de olika vattenproverna. Vilka skillnader hittar ni? Vad kan de bero på?

En lösnings pH-värde anger dess surhet eller basiskhet. Lösningens surhet orsakas av vätejoner H+. 
Tvättmedel är basiska på grund av att de innehåller hydroxidjoner OH-.

Att pH-värdet är logaritmiskt innebär att om en lösnings pH-värde ökar med en enhet ökar dess basiskhet 
tiofalt och tvärtom. En skillnad på en grad kan alltså vara betydande för organismer som lever i vattnet. En 
neutral lösning, till exempel rent vatten, har pH-värdet 7. En sur lösning har ett pH-värde som är lägre än 
7, medan en basisk lösning har ett pH-värde som är högre än 7. 

pH-värdet påverkar vattenmiljöer på många sätt. I Finland har naturvatten vanligtvis ett pH-värde på 
6,5–6,8, dvs. vattnet är lätt surt. Detta beror på att torvmarken på myrarna och i barrskogarna innehåller 
sura föreningar som sköljs ut i vattnet. Havsvatten har ett pH-värde på 8 och är alltså basiskt. Den 
försurning av vattnet som föroreningarna orsakar kan leda till att fiskbestånden blir ensidigare, eftersom 
endast få fiskarter klarar sig i mycket surt vatten. pH-värdet hos vattenledningsvattnet varierar från 
ort till ort. Det är vanligtvis 6,5–8,5. Vattenledningsvatten får inte vara särskilt surt, eftersom det skulle 
fräta på vattenrören. Därför kan hushållsvattnets pH-värde höjas på konstgjord väg innan det leds in i 
vattenledningsnätet.

Totalhårdhet (gH)
Med vattnets totalhårdhet avses mängden kalcium- och magnesiumjoner som är lösta i vattnet. Vattnets 
hårdhet kan klassificeras från mycket mjukt (innehåller knappt några joner) till mycket hårt (innehåller 
mycket joner).

Vattnets hårdhet kan anges med flera olika skalor. Olika vattentester kan använda olika typer av skalor. 
Tabellen nedan hjälper er att få klarhet i resultaten.
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Vattenkvalitet/skala Millimol/liter Milligram/liter eller 
miljondel

Tysk hårdhetsgrad

Mycket mjukt 0–0,38 mmol/l 0–38 mg/l (ppm) 0–2 °dH

Mjukt 0,38–0,88 mmol/l 38–88 mg/l (ppm) 2–5 °dH

Medelhårt 0,88–1,76 mmol/l 88–176 mg/l (ppm) 5–10 °dH

Hårt 1,76–3,78 mmol/l 180–378 mg/l (ppm) 10–21 °dH

Mycket hårt >3,78 mmol/l >378 mg/l (ppm) >21 °dH

Vattnets hårdhet varierar beroende på berggrundens karaktär. I områden av sandstens-, granit- eller 
gnejstyp är vattnet ofta mycket mjukt, eftersom endast små mängder joner ur berggrunden löses 
upp i vattnet. Vattnet i Finland är i allmänhet mjukt. I kalk-, gips- eller dolomitområden, till exempel 
Mellaneuropa, är vattnet däremot hårt. I regnvatten finns det knappt några joner. Det är alltså mycket 
mjukt. 

Hårt hushållsvatten ställer till mycket förtret för människorna. Det ger upphov till pannsten eller 
kalciumfällningar, som samlas i olika maskiner som hanterar vatten. Kalcium fälls även ut på till 
exempel kastrullkanterna. Dessutom har tvättmedel sämre effekt i medelhårt och hårt vatten. Det gör att 
tvättmedelsförbrukningen ökar.

Vattnets hårdhet påverkar även vattenorganismerna. Organismer som bygger ett kalciumhaltigt skal som 
skydd, till exempel musslor, snäckor och kräftor, trivs bra i hårt vatten. Fiskar som lever i olika områden 
har anpassat sig till hårdheten hos det vatten som är deras hem. Fel totalhårdhet kan vara livsfarlig för till 
exempel akvariefiskar.
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Livets träd
Uppgiften rekommenderas för elever över 10 år.

Läroämnen: omgivningslära, biologi
Mål: förstå att organismerna härstammar från gemensamma stamformer. Få en aktivitetsbaserad 
introduktion i de metoder som forskarna använder för att klarlägga släktskapsförhållandena mellan olika 
organismer.

Livets vagga fanns i havet. Endast en del av de stora grenarna på livets släktträd har någonsin lyckats inta 
sötvattnen, och ännu färre steg upp på torra land.  Därför lever största delen av grenarna på livets släktträd 
fortfarande i haven. Vi landorganismer är egentligen bara små sidogrenar på havsorganismernas stora träd.

Enligt den rådande uppfattningen härstammar allt liv på jordklotet från en gemensam stamform, 
som forskarna har gett namnet LUCA (från orden Last Universal Common Ancestor eller den sista 
gemensamma stamformen). Vi vet inte hur LUCA såg ut, men den levde i haven för cirka 3,5–3,8 miljarder 
år sedan.

Forskarna utreder olika organismers inbördes släktskap genom att skapa släktträd. Tidigare kunde 
forskarna bara använda organismernas yttre eller morfologiska egenskaper, till exempel skallens eller 
tändernas struktur eller hudens utseende (till exempel har groddjur fuktig hud, medan reptilernas hud 
är fjällig och däggdjurens hårig). De gamla släktträden kunde grunda sig på bara några få egenskaper hos 
organismerna och forskarens personliga åsikt. 

Moderna metoder har medfört många förändringar i klassificeringen av organismer. Från och med 
1990-talet blev det möjligt att läsa organismernas arvsmassa eller dna tillräckligt billigt och snabbt för 
att den skulle kunna användas som hjälp vid släktträdsundersökningar. Numera räknar datorprogram 
ut släktträden eller fylogenierna utifrån enorma mängder data. Många tidigare uppfattningar om 
organismernas släktskapsförhållanden har visat sig vara felaktiga. Till exempel är inte alla fiskar nära 
släkt med varandra, utan benfiskar (till exempel abborrar) är närmare släkt med oss människor än med 
broskfiskar (till exempel hajar).

Material som behövs:
•	 Påsar som innehåller sex små likartade föremål vardera (till exempel olika stenar, knappar, 

skruvar, spikar och muttrar, suddgummin, spelknappar o.d.)
•	 En släktträdsmall som skrivits ut på ett A4-papper (finns i filen Uppgiftsbilagor till I havets inre)
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I den här övningen får varje par eller grupp en påse med föremål och ett släktträd som har skrivits ut på 
ett papper. Uppgiften är att undersöka föremålens egenskaper, föreställa sig att de är släkt med varandra 
genom evolution och placera dem på de numrerade platserna i släktträdet. 

Tips om hur man läser ett släktträd
I ett vetenskapligt släktträd eller en fylogeni finns de kända organismerna (i det här fallet föremålen) 
alltid i änden av linjerna (förgreningarna). Linjerna beskriver den evolution som har ägt rum, och 
förgreningspunkterna i släktträdet (som har angetts med svarta bollar) är organismernas okända 
gemensamma stamformer. Ju kortare tid det har gått sedan två organismers gemensamma stamform (dvs. 
ju kortare linje i släktträdet), desto närmare besläktade är de. Nära släktingar liknar varandra mer än mer 
avlägsna släktingar. Till exempel liknar en katt och en hund varandra mer än någon av dem liknar en 
människa. Kattens och hundens gemensamma stamform levde också väldigt nyligen jämfört med kattens, 
hundens och människans gemensamma stamform.

Varje par eller grupp får i tur och ordning berätta vilka slags egenskaper de utgick ifrån när de 
kategoriserade sina egna "organismer”. Fundera på om ni skulle kunna få mer information om 
"organismerna" med bättre undersökningsmetoder. Hur? (Till exempel stenarnas mineralsammansättning, 
vilket slags metall varje skruv/spik är tillverkad av osv.).
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Planktonutflykt
Uppgiften rekommenderas för elever i alla åldrar

Läroämnen: omgivningslära, biologi
Mål: ta del av vattenorganismernas mångfald, lära sig att använda insamlingsredskap och mikroskop och 
använda en bestämningsguide för att identifiera organismer.

I den här uppgiften samlar vi in planktonorganismer från naturliga vattendrag och identifierar dem i 
skolan. Som provtagningsplats passar vilket naturligt vattendrag som helst, till exempel en sjö, en älv, en göl 
eller till och med en rännsten.

Målet med uppgiften är att identifiera och klassificera planktonorganismer på allmän nivå: djurplankton, 
planktonalger (inkl. växter och urorganismer) samt bakterier. Förutom planktonorganismer kan proverna 
även innehålla insekters larvstadier, vattenspindlar etc. Eleverna kan jämföra om prover som har samlats 
in på olika sätt (prover som samlats in med planktonhåv och kiselalgprover) innehåller olika organismer. 
Ni kan även undersöka på vilka sätt organismerna är anpassade till ett liv i vatten. Har de hår, borst eller 
taggar som förhindrar att de sjunker eller gas- eller oljeblåsor inuti cellerna? På vilket sätt rör djurplankton 
sig? Vilket finns det mer av, växt- eller djurplankton? Varför?

Material som behövs
•	 Provtagning:

•	 planktonhåvar
•	 provflaskor + hink
•	 maskeringstejp och tuschpennor för att anteckna vattenprovet på provflaskan
•	 låga fat + trattar
•	 tandborstar

•	 Undersökning av proverna:
•	 mikroskop (stereo- och ljusmikroskop)
•	 provglas
•	 täckglas
•	 pipetter
•	 dekanterglas
•	 utskrifter av bestämningsguiden för planktonorganismer (finns i filen Uppgiftsbilagor 

till I havets inre)
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Ta två olika planktonprover ur vattendraget. När ni tar håvprovet bör ni först kontrollera att kranen på 
håven är stängd. Därefter kan ni ösa upp vatten med håven flera gånger och vänta så att vattnet hinner 
rinna bort. Det blir vatten och förhoppningsvis även plankton kvar i krandelen och ni kan använda kranen 
för att låta det rinna ner i en provflaska.

När ni tar kiselalgprovet ska ni först hälla lite vatten i ett lågt fat. Använd därefter en tandborste för att 
försiktigt borsta en sten som plockats ur älven. Ni kan skölja av tandborsten i fatet och därefter spara 
vattnet i en annan provflaska. Efter provtagningen ska håvarna sköljas väl och sättas på tork. 

Eleverna undersöker provet med mikroskop parvis eller i grupper om tre. Ge eleverna anvisningar om 
hur man använder ett mikroskop innan de börjar undersöka provet. Förvissa dig även om att alla par/
grupper klarar av att ställa in mikroskopet rätt. Använd en pipett för att placera några droppar i taget av 
vattnet i provflaskan på provglaset. En tunn täckskiva kan placeras ovanpå droppen, så att provet pressas 
ihop. Jämför observationerna av proverna med bestämningsguiden. Uppmuntra eleverna att identifiera 
observationerna på egen hand och tillsammans. Eleverna kan även fotografera observationerna genom 
mikroskopets okular med en smarttelefon eller rita av dem. 

Tilläggsuppgift:
Skriv ut de fotograferade observationerna och använd dem för att skapa en organismgruppsutställning på 
väggen med hjälp av gruppering.

Bakgrundsinformation om plankton (lärarmaterial)
Till plankton hör organismer av mycket olika slag som lever fritt i vatten. Typiskt för dem är att de 
inte själva kan påverka sina rörelser i någon större utsträckning, utan de driver passivt omkring och 
transporteras av strömmarna och rörelserna i vattnet. På vårarna för vattenströmmar och svämvatten 
med sig planktonets vilsporer, så att de flyttas mellan olika vattendrag. Dessutom transporteras de med 
fiskar, vattenfåglar, vattendjur och fartyg och svävar till och med omkring i atmosfären, dit de förts av 
vattenstänk. En del plankton är plankton hela livet (holoplankton), medan andra är det under bara en 
del av sitt liv (meroplankton, till exempel fiskyngel). Det finns planktonorganismer i olika storlekar, från 
mikroskopiskt små arter till arter som är upp till ett tjugotal centimeter stora. 
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Plankton lever i både saltvatten och sötvatten. Plankton har fått sitt namn efter det grekiska ordet planktos, 
som betyder kringdrivande, eftersom de varken flyter eller svävar utan gör lite av båda, dvs. driver 
omkring. Kringdrivandet möjliggörs av utskjutande delar på organismernas yta, till exempel borst, hår eller 
taggar, som förhindrar att organismerna sjunker. Inuti planktoncellerna finns dessutom gasblåsor och/eller 
oljedroppar. Cell- eller kroppsformen påverkar också kringdrivandet. 

Planktonalger assimilerar och producerar syre. De är livsviktiga för de andra djuren i vattendragen. 
Förutom att producera syre utgör de grunden i näringskedjan. Plaktonalger äts av djurplankton, som 
i sin tur blir ätna av till exempel många fiskar, i synnerhet av deras yngel. Fiskar äts i sin tur av andra 
fiskar, fåglar och däggdjur. Bakterier som hör till plankton fungerar i sin tur som bland annat nedbrytare. 
Bakterier och arkeoner som hör till plankton tar genom en mikrobslinga tillvara organogent material som 
har lösts upp i vattnet och gör att det kan användas av djuren igen.

Tidigare gjorde man en grov indelning av plankton i växt- eller djurplankton. Växtplankton producerar 
syre genom att assimilera och alla de övriga är djurplankton. Ni kan fortfarande använda den här enkla, 
funktionsbaserade klassificeringen i uppgiften. Växtplankton innehåller färgade grönpartiklar som gör att 
de är gröna, bruna, gyllene eller röda till färgen. Djurplankton är ofta genomskinliga eller skiftar i brunt. 
De kan dock också se färgade ut om de har ätit alger.

De senaste årens molekylforskning har visat att planktonorganismernas faktiska släktskapsförhållanden är 
mycket mer komplicerade än så. Till exempel är inte alla växtplankton alls växter.  De hör till olika delar 
av eukaryoternas släktträd. En del av dem gör ganska djuriska saker, till exempel rör sig genom att slingra 
sig eller med hjälp av sina flageller eller börjar fånga mindre organismer som föda på vintern. Endast 
grönalger hör till de egentliga växterna. Bland de organismer som har klassificerats som djurplankton finns 
det å andra sidan sådana som är nära släkt med algerna, men som har förlorat förmågan att assimilera. 


