
Sjöns ekosystem –  
hur fungerar livet i sjön?      S. 112-113 
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Sjön delas in i zoner 

• Strandzon/Littoral 
 

• Öppet vatten 
 

• Fria vattenmassan/Pelagial 
 

• Sjöbotten/Profundal 
  



Vad finns vid stranden? 

Två typer av stränder 
~ Vindskyddad 

~ Vindutsatt 

 

Skillnader 
~ Botten 

~ O2 

~ Växter/djur 



Vad finns i det öppna vattnet? 
Fria vattenmassan/Pelagial 
 

Skillnader 
~ Ljus 

~ O2 

~ Näring 

~ Växt/djurliv 

 



Vad finns på botten? 

Sjöbotten/Profundal 
 

Skillnader 
~ Ljus 

~ O2 

~ Näring 

~ Växt/djurliv 



Vad finns i det rinnande vattnet? 

Rinnande vatten delas 
in i strömmande och 
stilla delar. 
 

Skillnader 
~ Ljus (jmf öppet 
vatten) 

~ O2 

~ Näring 

~ Växt/djurliv 

~ Förändringar 



Näringskedja/näringsväv – vem äter 
vem? 



Näringskedja/näringsväv  
– vem äter vem?             S. 110-113

   
1. Pilarna i en näringskedja/näringsväv visar åt vilket håll näringen går (från det 

som äts till den som äter) 
2. En näringskedja plockas ur en näringsväv och en näringsväv består av många 

sammanlagda näringskedjor 
3. En näringsväv beskriver bättre hur livet i sjön regleras 
 
 
Att skapa en näringsväv utifrån era egna fynd är ett spännande och bra sätt att 

förstå hur förändringar hos en art påverkar det övriga livet i sjön. 
 
Fundera över hur biologiska/icke biologiska faktorer påverkar näringsväven. Hur 

påverkas energiflödet av konkurrens, tillgång till föda osv.  
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Biologiska faktorer  
i sjön             s. 103, 112 

 
Tillgång till föda 
 
Konkurrens  
 
Specialisering/ 
Ekologisk nisch 
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Icke biologiska  
faktorer i sjön             s. 76, 104-105, 138 

Tillgång till ljus 
 
Temperatur  
 
O2 
 

pH 
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Fotosyntes &  
Förbränning             s. 76-77, 104-105 

 
solljus + vatten + koldioxid  
= socker + syre 
 
 
 

Den omvända funktionen 
kallas Förbränning 

 

socker + syre  
= vatten + koldioxid + energi 
 
 

Även växter förbränner, men 
när solen skiner tillverkas 
ett överskott av syre 
  

energi 
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