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DJUR OCH 
VÄXTER I 
SVERIGE
Lärarhandledning
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Välkomna till Vattnets väg, en levande 
modell av Sverige. Ni upptäcker landets 
olika naturtyper och möter svenska djur 
och växter på nära håll. Eleverna får 
lösa olika engagerande uppgifter som 
handlar om Sveriges djur- och växtliv, 
bland annat genom att undersöka och 
studera olika arters levnadssätt.

Begrepp: artkunskap, ekologi, livscykler, 
anatomi, anpassning

FÖRBEREDELSER 
Djur och växter i Sverige genomförs i Vattnets väg. Mer information om utställningen 
hittar du på universeum.se/upplev/vattnets-vag 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.

Djur och växter i Sverige går ut på att få upplevelser och inspiration kring Sveriges 
djur och natur genom iakttagelser och reflektioner. 

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
Studera djuren i närmiljö eller i Vattnets väg. Välj 3 djur eller växter som ni fördjupar 
er i och studera djurets roll i ett ekosystem, vad händer om djuret/växten försvinner 
ur ett hållbart perspektiv. Arbeta vidare med de nationella miljömålen ‘Levande sjöar 
och vattendrag’ och ‘Ett rikt växt- och djurliv’.
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GÖR SÅ HÄR
1. Hämta uppdragsväskan i Gästservice. Innehåll:

 ● Instruktioner.
 ● Fem kartor.
 ● Fem plastmappar med en uppdragsbok, tre doftburkar, 
åtta livscykelfigurer och sex bilder med kardborre i varje.

 ● Fem gula tygpåsar med tolv svarspluppar i varje.
2. Samla eleverna på fjället i Vattnets väg. Här finns också ett 

pussel som 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 på fjället i Vattnets väg.

FACIT!
Lägg pusselbitarna med symbolerna 
uppåt i samma ordning som på 
bilden här bredvid.
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UPPDRAGSFAKTA
MYRSTACKEN
Alla småkryp är inte insekter. Hos insekter är kroppen tydligt indelad i tre delar och 
man känner enklast igen en insekt för att den har 6 ben. Spindlar känner man igen för 
att de har tvådelad kropp och 8 ben. Gråsuggor har 14 ben och är kräftdjur. Kroppen 
är täckt av hårda plattor som överlappar varandra, ungefär som takpannor. Kräftdjur, 
spindlar och insekter är alla leddjur. 

GISSA SPÅRET    
Lodjuret är det enda vildlevande kattdjuret i Sverige och förekommer i hela landet 
förutom på Gotland. De skygga djuren har stora tassar med tjock päls runt trampdy-
norna som skyddar mot snö och kyla. Lodjurets spår är likt tamkattens men markant 
större.

Älg är ett av de största hjortdjuren. Mankhöjden kan bli upp till ca 2.35 m hög. De 
har långa klövar och lättklövar som hindrar dem från att sjunka ner för djupt på sank 
mark. 

Grävling är ett mårddjur som lever i områden med skog där marken är lätt att gräva i. 
Den är ett nattaktivt djur som har sitt gryt under marken som den har grävt. Födan är 
varierande och består exempelvis av daggmaskar, ägg, smågnagare och växter.

Vargar varierar i storlek och att tyda ett vargspår kan vara svårt då det lätt blandas 
ihop med hundspår. Vargspåren är stora med markerade klor och ett vanligt avstånd 
mellan varje tassavtryck kan vara ca 70 cm. Vargspår skiljer sig ofta från hundars spår 
med en tydlig riktning gentemot hundars oftast spridda spår på grund av ett ofta 
nosande och strosande beteende.

LIVSCYKLER
Insekter som genomgår fullständig förvandling har ett vilostadium mellan larv och 
fullbildad insekt. Fjärilar och bin tillhör dessa insekter och larvens utseende skiljer sig 
tydligt åt från den fullbildade insekten. 

Andra insekter saknar ett puppstadium och genomgår ofullständig förvandling och 
istället sker utvecklingen genom hudömsning där bland annat vinganlagen utvecklas 
gradvis vid varje ömsning. Deras larver ser istället ut som små upplagor av den full-
bildade insekten och kallas nymfer. Några insekter med ofullständig förvandling är 
trollsländor och skinnbaggar.
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HUR LUKTAR EN BÄVER?
Bävergäll är ett gulaktigt sekret som kommer ifrån analkörtlar hos bävern. Detta 
sekret avger en stark doft som bävern använder vid doftmarkeringar av revir. Bävern 
jagades tidigare för sin päls men även för bävergällen som ansågs ha läkande krafter.

Bävern utrotades helt 1870 i Sverige men återinfördes från Norge 1922. 

MATA EN ORM
Du kan se skillnaden på huggorm och snok på pupillerna, huvudformen och mönstret. 
De flesta snokar känns enklast igen på de två vita eller gula fläckarna på nacken. 
Ibland kan det vara svårt att särskilja de två ormarna åt då de typiska kännetecknen 
kan saknas.

Snoken har runda pupiller och äter framförallt djur som lever i vatten till exempel 
groddjur och fiskar. Den kan även äta mindre gnagare. Snoken är en god simmare och 
när den fiskar kan den vara under vatten upp till en halvtimme. 

Huggormar har oftast ett mörkt sicksackband längs ryggen och smala “kattpupiller”. 
Ett annat säkert tecken på att det är en huggorm är att de har ett trekantigt huvud 
och tydlig hals jämfört med snoken. Huggormens huvudsakliga föda är smågnagare 
och möss men kan även äta fågelungar och ödlor. 

I Sverige har vi även en tredje ormart som heter Hasselsnok. Den har runda pupiller 
och ett prickmönster på den grå-bruna kroppen. Kopparormen eller kopparödlan som 
många hört talas om finns också i Sverige men är ingen orm utan en benlös ödla.

NATURDECKARNA
Aborren är en av våra vanligaste insjöfiskar och kan ibland hittas i Östersjöns brack-
vatten. Den känns igen på sina karakteristiska drag – vass ryggfena, randig och hög 
kropp. Saknas rovfiskar i kombination med näringsbrist i en insjö blir abborrarna inte 
större än 10 cm och uppträder i stora stim och kallas då för tusenbröder. 

Mörten är en av Sveriges vanligaste sötvattenfiskar, den är silverglänsande och har 
röda ögon. Den lever i stim och livnär sig på bland annat insektslarver, snäckor, men 
även växter. 

Sutare är en bronsfärgad fisk och är säsongsvis sotsvart. Den har en skäggtöm vid 
båda mungiporna och lever på maskar, mollusker, insekter och kräftdjur. De trivs bra i 
näringsrika sjöar.
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TITTA PÅ MIG!
Djur har olika anpassningar beroende på i vilken naturtyp de lever i. Skäggdoppingen 
är snabb och duktig på att navigera i vatten. Simfötterna fungerar ungefär som en 
propeller som roterar.

Naturen har många gånger inspirerat människan vid utveckling av tekniska lösningar 
och propellern är ett exempel. På 1800-talet utvecklade svensken John Ericsson en 
propeller som efterliknade skäggdoppingens flikade simfötter. Idag används fortfa-
rande den modell som utvecklades på 1800-talet. 

VATTENKIKAREN
Blåmussla, havstulpan, krabba, strandsnäcka, plattfisk och sjöstjärna är alla djur som 
trivs och hittas nära strandkanten längs med västkusten. Dessa djur är på olika sätt 
anpassade för en kustnära miljö. Hos flertalet arter såsom krabbor och havstulpaner 
hittas t.ex. skyddande skal som både fungerar som skydd och förhindrar uttorkning. 
Havstulpaner lever ofta på klippor som torrläggs långa under perioder. 

Ål finns inte i detta akvarium men hittas i Sverige längs med Västkusten men även 
i Östersjön och i sötvatten. Även bläckfiskar finns i Sverige. Dock är både ål och 
bläckfisk ovanliga att få syn på längs strandkanten. 

SJÖSTJÄRNAN
Sjöstjärnor är ett ryggradslöst djur som tillhör tagghudingarna. Det finns många 
olika sorters sjöstjärnor och antalet armar kan hjälpa till att särskilja dem. Munnen 
sitter mitt på undersidan och analöppningen är nära ovansidans mitt eller saknas 
helt beroende på vilken art det är. På ovansidan på varje arm sitter ett ljuskäns-
ligt öga och på undersidan sitter en mängd slangfötter. Slangfötterna använder 
sjöstjärnan för att  för att förflytta sig med och suga sig fast i underlaget. Sjöstjärnan 
tar upp syre via huden med hudgälar. Sjöstjärnor har god regenerationsförmåga och 
förlorade armar kan växa ut igen. 

TIPS!
Skäggdoppingen som bor här på 
Universeum heter Gert. Ibland står 
Gerts matskål framme fylld med 
syrsor eller fisk.  


