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Möt världshavens invånare, som hajar, 
rockor och sjöstjärnor, och få en inblick i 
livet i både kalla och varma vatten. Upp-
dragen innehåller spännande uppgifter 
om djurlivet under ytan. Bland annat får 
eleverna undersöka och studera olika arters 
levnadssätt.

Begrepp: ekologi, anatomi, anpassning, 
artkunskap

FÖRBEREDELSER 
Djur i havet genomförs i Akvariehallen på plan 4. Mer information om utställningen 
hittar du på universeum.se/upplev/akvariehallen samt i utställningsfaktan. Pdf finns 
att ladda ner från universeum.se/skola/planera-skolbesoket.

På egen hand-uppdrag leder du som lärare själv. Till din hjälp har du en väska med ett 
självinstruerande material framtaget av våra pedagoger. Väskan lånar du av oss och  
jobbar med i en timme tillsammans med dina elever i utställningen.  

I uppdraget Djur i havet ges eleverna spännande och utmanande uppgifter om 
djurlivet under ytan. De får undersöka kalla och varma hav och studera olika arters 
levnadssätt. 

Uppdragen har bland annat relevans för det centrala innehållet:

 ● Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på 
vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke 
levande miljön.

 ● Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och 
grupperas.

 ● Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

FÖRDJUPNING
Jämför en näringsväv i västerhavet mot ett i Östersjön. Hur påverkas ett ekosystem 
med många eller få arter av hot som till exempel överfiske? 

Arbeta med de nationella miljömålen - Hav i balans samt levande kust och skärgård. 
http://www.miljomal.se/sv/Skola/
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GÖR SÅ HÄR
1. Hämta uppdragsväskan i Gästservice. Innehåll:

 ● Instruktioner.
 ● Fem kartor.
 ● Nio uppdragsmappar.
 ● Fem gula tygpåsar med tolv svarspluppar i varje.

2. Samla klassen i Akvariehallen, vid utropstecknet mittemot 
Västerhavet. Pusslet ska ni ska lägga i slutet av timmen.

3. Dela in eleverna i max fem grupper.
4. Dela ut en karta, en gul tygpåse med svarspluppar och en 

uppdragsmapp till varje grupp.
5. Gå igenom kartan och symbolerna. Eleverna hittar platsen för 

respektive uppdrag genom att matcha uppdragets gröna symbol med samma 
symbol i utställningen. Betona vikten av att uppdragen utförs på rätt plats.

6. Visa rullen med svarstavlor och förklara för eleverna att de efter varje utfört 
uppdrag ska gruppen komma tillbaka och jämföra sitt svar med svarstavlorna. 
Svarstavlan avgör vilken svarsplupp gruppen ska placera på sin karta.

7. Eleverna löser gruppvis ett uppdrag i taget. Det är inte viktig att alla grupper 
hinner genomföra alla uppdrag. Du kan dock med fördel styra så att varje 
uppdrag blir gjort av minst en grupp.

8. Återsamlas vid pusslet. För varje symbol väljer ni ut en pusselbit efter de 
färgpluppar som grupperna har samlat ihop. Vänd pusselbitarna en och en 
och lägg pusslet. Har eleverna svarat rätt bildar pusslet en komplett bild. Vad 
föreställer den?

9. Se till så att allt material är tillbakalagt i väskan och återlämna den till Gästservice.  
Pusslet lämnar ni kvar vid utropstecknet i Akvariehallen.

FACIT!
Lägg pusselbitarna med symbolerna 
uppåt i samma ordning som på 
bilden här bredvid.
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UPPDRAGSFAKTA
ROCKATANKEN
Rockor tillhör överordningen broskfiskar tillsammans med hajar. Gemensamt för dem 
är att deras skelett består mestadels av brosk. Rockor har platta kroppar där bröst-
fenorna är ihopväxta med kroppen och bildar “vingar”. Formen på rockorna varierar 
mellan arterna, där vissa har stjärtfenor och vissa andra svansliknande delar. Många 
rockaarter är bottenlevande fiskar medan vissa arter lever i den fria vattenmassan.  

Beroende på var de lever har de olika teckning på kroppen. I rockatanken lever bland 
annat blåprickiga stingrockor, de har en tagg på svansen som används som försvar. 
Taggen släpper ifrån sig ett proteinbaserat gift.

VÄSTERHAVSMYSTERIET 
Torskar har en skäggtöm under hakan. Det är en trådlik tentakel med smaklökar 
som fungerar som smakorgan. På sidan av kroppen har de en sidolinje som är ett av 
fiskars viktigaste sinnesorgan. Med sidolinjen registreras rörelser i vattnet och kallas 
för sidolinjeorganet.

I Västerhavsakvariet kan man hitta två av de vanligaste svenska hajarter, pigghaj och 
småfläckig rödhaj. Även andra arter som brugd, blåkäxa, håkäring och rävhaj före-
kommer i svenska vatten men är inte lika vanliga. 

Plattfiskarna har utvecklat en perfekt kamouflageteckning som liknar bottentypen där 
de lever. De simmar dessutom egentligen på sidan. Som yngel ser de ut som vanliga 
småfiskar, men efter en tid vandrar ena ögat över till andra sidan och de vänder sedan 
den ögonlösa sidan mot botten. Om man tittar noggrant kan man därför se att platt-
fiskarnas ögon sitter lite ”snett”. 

Många marina organismer byter kön under sitt liv, till exempel gyltor. De flesta gyltor 
föds och växer upp som honor och kan senare i livet byta kön till hane. Nästan alla 
blågyltor föds som honor, så kallade rödnäbbor. Många av dem byter senare kön 
och färgteckning och kallas då blåstråle. Längs varje sträcka av kusten finns det en 
dominant hane, blåstråle. När den dör eller försvinner ersätts den av en ny blåstråle, 
alltså en rödnäbba som byter kön. På våren, när leken börjar, blir den färgstarka 
hanen ännu mer lysande för att attrahera så många honor som möjligt.

TIPS!
Pigghajen i akvariet håller sig gärna 
i den övre delen. Titta upp så kanske 
ni kan se den! 
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VEM ÄR JAG?
En del hajar måste simma hela tiden för att inte drunkna. De kan inte aktivt ta in 
vatten utan simmar runt med öppen mun, så att vattnet strömmar ut över gälarna 
och syresätter blodet. De svartfenade revhajarna är sådana hajar och är i konstant 
rörelse för att förse kroppen med syre. Revhajen är en broskfisk precis som alla andra 
hajar och rockor. Andra hajar kan ligga still på botten och aktivt pumpa vatten över 
gälarna. Vassfenad amhaj och sebrahaj är exempel på den typen av haj.

VEM BLIR UPPÄTEN AV VEM?
En näringskedja beskriver den väg näringsämnen vandrar genom växter, djur, 
svampar och mikroorganismer. Det finns tre huvudnivåer i en näringskedja; produ-
center, konsumenter och nedbrytare. Dessa näringskedjor knyts samman och bildar 
komplexa näringsvävar i ekosystemen där energin färdas med tvärförbindelser, 
genvägar och återkopplingar genom olika organismer. Ju färre arter man har i en 
näringsväv desto känsligare blir systemet. Vissa näringsvävar är därför känsligare för 
miljöförändringar än andra.

HUR KÄNNS HAJEN?
Hajar och rockors hud är täckt av hudtänder, dessa kallas även för plakoidfjäll. 
Hudtänder är som små former av tänderna i munnen och bidrar till att minska vatten-
friktionen. Ett turbulent vattenlager skapas närmast hajen och den stora vatten-
massan ”glider” på detta lager. Slätt skinn ger alltså inte minsta möjliga motstånd 
som man skulle kunna tro. Mindre friktion betyder mindre motstånd och ljud vilket 
gör hajarna till skickliga jägare.

Förutom att minska vattenfriktionen bidrar hudtänderna till att skydda mot angrepp 
av fiender och hudparasiter.

Vid utvecklandet av simdräkter för tävlingssimmare har forskare faktiskt tittat på 
hajar. Men de så kallade hajdräkterna blev snabbt förbjudna då de deltagande som 
använde de specialgjorda dräkterna vid tävlingar blev alldeles för snabba.

TIPS!
Pilarna i näringsväven visar åt vilket 
håll energin flödar.
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VAD HÖR TILL VILKEN FISK?
De första ryggradsdjuren var fiskar. De tidigaste arterna hade skelett av brosk som så 
småningom utvecklades till hårdare skelett av ben. Idag är benskelett det vanligaste 
bland fiskar. Hajar och rockor har däremot broskskelett (omfattar idag cirka 800 
arter). 

Gemensamt för hajar och rockor är att de har gälspringor istället för gällock. 
Rockorna har sina gälspringor på undersidan av kroppen medan hajarna har 
gälspringorna på sidan av kroppen. Trots att det gemensamma för alla rockor även 
är att de har tillplattad kropp finner man ändå stor variation i former mellan de olika 
familjerna.

Broskfiskarnas fjäll kallas för hudtänder och består av tandben med en emaljöver-
dragen tagg. Hudtänderna ligger jämnt fördelade och ser olika ut hos olika arter. 
Strukturen på fjällen gör att huden känns sträv. 

ORDJAKTEN 
Koraller är organismer som tillhör nässeldjuren tillsammans med till exempel havsane-
moner, maneter och sjöpennor. De som bildar hårda kalkskelett kallas för stenkoraller. 
De utgör grunden för korallrev tillsammans med andra organismer. En korall består av 
en samling korallpolyper, koralldjur, som tillsammans bildar en koloni. 

Korallpolypen består i enkla drag av kropp, fot och en krona av tentakler och lever 
i symbios med encelliga alger. Genom algens fotosyntes får koralldjuret kolhydrater 
och syre som står för 95% av den energi som koralldjuret behöver för att överleva. 

Cirka 25% av alla havslevande djur är beroende av korallreven. Många organismer 
lever där eftersom det finns bra skydd och gott om föda. Ett exempel på djur 
som lever i korallrev är de färgglada clownfiskarna som gärna lever i närheten av 
anemoner för att få skydd mot rovdjur.

Putsarräkor är en annan organism som lever i korallreven. De lever på parasiter, död 
vävnad och svamp från fiskar de putsar, därav namnet. 

MUNSPELET
Genom att se olika ut ökar djurens chans att överleva i konkurrensrika miljöer. Hos 
fiskar kan man genom att titta på deras munnar oftast lista ut hur de jagar sina byten. 

Sprutfisken har utvecklat en unik metod att jaga på och födan utgörs mesta dels 
av insekter. Med en lång mun som smalnar av längst fram och pekar uppåt har den 
förmågan att spruta ned sina byten ovanför vattenytan. 

Sebrahajen är en bottenlevande fisk som äter bland annat kräftdjur och blötdjur. Den 
har sin mun på undersidan av huvudet för att lättare kunna ta sina byten. 

Torskarnas mun sitter mitt fram på huvudet och de jagar sin mat i den fria vatten-
massan. De äter helst plankton och mindre fisk som till exempel sill.
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OMTANKEN
I omtanken finns en stor mångfald av marina organismer som hittas i algbältet längs 
med våra kuster. Det går att hitta olika leddjur som krabbor och havstulpaner, tagg-
hudingar som sjöborrar och sjöstjärnearter, men även blötdjur som musslor och 
snäckor plus många andra organismer. 

Många av djuren i omtanken trivs på grunt vatten men kan vara svåra att se eftersom 
de är bra på att gömma sig.

Har vi koraller i Sverige? Jo, det har vi faktiskt. Ögonkorall är den enda svenska revbil-
dande korallen. Den hittas bara på 80-100 meters djup i till exempel Kosterfjorden. 

Törnekrona är en tropisk sjöstjärneart som kan bli upp till 60 cm i diameter. Denna 
stora sjöstjärna är giftig och påträffas i korallrev i Stilla havet, Indiska Oceanen och i 
det Stora barriärrevet.


