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Lära sig mer om vatten, sjöar och det liv 
som finns där 
(utveckla sin förståelse för naturvetenskap 
och samband i naturen, liksom sitt 
kunnande om växter, djur samt enkla 
kemiska processer) 
 

 
Följa vattnets kretslopp och se var 
människan (vi) påverkar 
(utveckla intresse och förståelse för 
naturens olika kretslopp och för hur 
människor, natur och samhälle påverkar 
varandra) 
 

Lära sig hur man kan dokumentera sina 
upptäckter och hur man tar reda på 
mer! 
(utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, 
dokumentera, ställa frågor om och samtala 
om naturvetenskap) 

Vattendagar År 1-3 

Målet är att barnen ska upptäcka det växt- 
och djurliv som finns vid och i sjöar och 
vattendrag samt att följa sjön under ett år. 
Vi upptäcker hur djur och växter gör när 
årstiderna växlar. 
I enlighet med läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 
strävar vi mot målen att barnen ska:  

Komma i kontakt med vatten och det liv 
som finns där 
(Djur och växter i närmiljön och hur de 
kan sorteras, grupperas och artbestämmas 
samt namn på några vanligt 
förekommande arter) 
 

Se hur årstiderna växlar och förändrar 
förutsättningar för livet i sjön 
(Årstidsväxlingar i naturen och hur man 
känner igen årstider. Djurs och växters 
livscykler och anpassningar till olika 
årstider) 
 

Upptäcka vem som äter vem i sjön och 
vad som händer när ett djur försvinner 

(Enkla näringskedjor som beskriver 
samband mellan organismer i ekosystem) 

Vattendagar År 4-6 

Här fokuserar vi på vilka förutsättningar 
som påverkar på olika platser i sjön. Vi 
kommer att djupdyka i ekosystemet insjön, 
se hur vi människor påverkar och påverkas 
av den och uppleva vår natur från dess 
vackraste sida. 

I enlighet med Lgr -11, strävar vi mot 
målen att barnen ska:  

lära, utforska och arbeta både självständigt 
och tillsammans med andra och känna tillit 
till sin egen förmåga 

använda kunskaper från de 
naturvetenskapliga kunskapsområdena för 
vidare studier i samhällsliv och vardagsliv 

få kunskaper om förutsättningarna för en 
god miljö och en hållbar utveckling 

Ämnesspecifika syften 
 
genomföra systematiska undersökningar i 
biologi 
använda kunskaper i biologi för att granska 
information, kommunicera och ta ställning 
i frågor som rör ekologisk hållbarhet 

att utveckla kunskaper om biologiska 
sammanhang och nyfikenhet på och 
intresse för att veta mer 

Vattendagar År 7-9 

Målet är att se hur vi människor påverkar 
och påverkas av sjön och utifrån egna 
frågeställningar se sambanden som länkar 
samman allt liv i sjön. Våra upptäckter 
kommer att göra oss medvetna om den 
mångfald vi befinner oss i och hur vi kan 
bidra till att den finns kvar i framtiden.  
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