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MITT I  
REGN- 
SKOGEN
Lärarhandledning



På en vandring genom vår regnskog möter 
ni flera tropiska växter och djur. Genom att 
jämföra olika egenskaper lär ni er att se 
skillnader och likheter mellan olika arter.

Uppdragen förutsätter inte läskunnighet. 

Begrepp: spindeldjur, insekter, anpassningar, 
pirayor, byten, systematisering, sortering.

FÖRBEREDELSER 
Mitt i regnskogen genomförs i Regnskogen, men utgår från ingången till Regnskogen 
i Akvariehallen på plan 4. Mer information om utställningen hittar du på universeum.
se/upplev/regnskogen 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. 

Uppdragen bygger på nyckling som är en vanlig metod inom naturvetenskapen då till 
exempel en växt eller ett djur ska artbestämmas. Nyckling går ut på att välja mellan 
två eller fler alternativ till dess att man kommer fram till vilken art det är.

Uppdragen har bland annat relevans för det centrala innehållet: 

 ● Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och 
artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. 

 ● Enkla naturvetenskapliga undersökningar 
 

FORTSÄTTNING
Hur ser djuren och växterna ut i regnskogen? Jämför djur 
i närmiljö mot djur i regnskogen, vad finns det för likheter 
och skillnader? Hur är djuren beroende av varandra i ett 
ekosystem? Hur gör djuren för att överleva, är de bra 
kamouflerade, är de giftiga, har de varningsfärger? 
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GÖR SÅ HÄR
1. Hämta uppdragsväskan i Gästservice. Innehåll:

 ● Instruktioner.
 ● Fem kartor.
 ● Fem uppdragsböcker.
 ● Fem tygpåsar med tolv svarspluppar i varje.

2. Samla eleverna i Akvariehallen, vid ingången till 
Regnskogen. Här finns också ett pussel som ni ska lägga i 
slutet av timmen.

3. Läs sagan:
Familjen Löfling har efter en lång resa kommit fram till regnskogen. 
Sydamerika ligger långt långt hemifrån och är inte alls som hemma. Det är både varmt 
och fuktigt och det verkar regna hela tiden. I skogen flyger fåglar i alla möjliga färger 
och aporna tjattrar i träden.
– Vet ni varför vi är här i Sydamerika? Jo, min mamma är forskare och hon älskar naturen. 
Hon slutar aldrig undersöka den. Men i går försvann hennes älskade förstoringsglas. Hon 
blev jätteledsen och tror bestämt att det är någon som har knyckt det! 
Kan ni hjälpa mig att ta reda på vem tjuven är? För utan förstoringsglaset kan min 
mamma inte fortsätta sitt arbete. Till er hjälp har ni era kartor och böcker. Lycka till!

4. Dela in eleverna i max fem grupper.
5. Dela ut en karta, en tygpåse med svarspluppar och en uppdragsbok till varje 

grupp.
6. Gå igenom kartan och symbolerna. Eleverna hittar platsen för respektive uppdrag 

genom att matcha uppdragets gröna symbol med samma symbol i utställningen.
7. Låt eleverna ge sig ut i Regnskogen och gruppvis genomföra uppdragen.
8. Återsamlas vid pusslet. Välj ut pusselbitarna efter färgerna på svarsplupparna 

som eleverna har samlat ihop. Vänd pusselbitarna och lägg pusslet. Vad visar 
bilden? 

9. Se till så att allt material är tillbakalagt i väskan och återlämna den till Gästservice.  
Pusslet lämnar ni kvar bredvid ingången till Regnskogen.

FACIT!
Lägg pusselbitarna med symbolerna 
uppåt i samma ordning som på 
bilden här bredvid.
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UPPDRAGSFAKTA
FISKEN
Pirayor är en grupp i fiskfamiljen laxkarpar. De flesta arter har fettfena och har 
tänder i munnen någon gång under sitt liv. Gruppen omfattar 50 arter där alla lever i 
sötvatten i tropiska Sydamerika.

Pirayor har kraftiga käkar med vassa, fleruddiga tänder för att kunna slita sina byten 
i småbitar. För rödbukade pirayor är deras huvudföda fisk men många släktingar till 
den rödbukade pirayan är växtätare.

TRÄDET
En av de största utmaningarna regnskogens växter möter är att få tillgång till ljus. 
Många växter har anpassat sig och utnyttjar andra växter för att hitta en plats i solen. 
Dessa kallas för epifytväxter. Tillgången till vatten och näring kan vara låg och olika 
anpassningar för att tillvarata den knappa näringen sker.  

Bromelier (ananasväxter) har bladen rosettlikt placerade. Vattnet som tas upp vid 
regn leds in mot mitten där det bildas en liten vattensamling. Många av dessa vatten-
samlingarna utnyttjas av djur som dricker av det. Vissa insekter och grodor lägger 
dessutom sina ägg här och är helt beroende av detta vatten. Genom sin avföring 
tillför djuren näring till vattnet som sedan kan tas upp av växten. Andra växter är 
suckulenta, de har uppsvällda delar där vatten lagras. 

SPINDELN
Barken är det yttre skiktet på trädstammen och varierar mellan olika trädarter. Vissa 
har karakteristiska färger eller olika strukturer. Hos Aiphanespalmen är hela stammen 
täckt av sylvassa taggar. De fungerar som försvar mot djur som vill klättra upp och 
äta växtdelar och frukterna. Taggarna är inte giftiga.

FÅGELN
Röda ibisar tillhör underfamiljen ibisfåglar och deras främsta kännetecken är den 
långa böjda näbben. Röd ibis lever i tropiska områden i våtmarker och även i kustom-
råden i Central- och Sydamerika. Deras föda består främst av vattenlevande kräftdjur 
som den fångar med sin långa näbb när den vadar. 

Den röda färgen på fjäderdräkten får de av karotenoider som är färgämnen som de 
får i sig via födan. 

De häckar i kolonier i träden, genom att vara många får de bättre skydd mot rovdjur. 
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PILGIFTSGRODAN
Pilgiftsgrodorna tillhör familjen Dendrobatidae som är inhemska i Central- och 
Sydamerika. Grodorna blir sällan över 5 cm och karakteriseras av starka färger för 
att signalera dess giftighet. Giftet som kan slå ut det centrala nervsystemet, finns i 
grodornas hudsekret och produceras i hudkörtlar. Däremot är det inte alla arter som 
producerar starkt gift.

I terrarium tappar grodorna sin giftighet då de inte längre får i sig ämnena som krävs 
för att producera giftet. Ute i naturen består födan av bland annat giftiga insekter 
vars gift fungerar som byggstenar till grodornas egna gift. De giftiga insekterna har i 
sin tur ätit giftiga växter och på så sätt blivit giftiga. 

I Colombia har chocóindianerna samlat upp gift och doppat sina blåsrörspilar i det, 
därav namnet pilgiftsgroda. 

SKÖLDPADDAN
Rödfotad skogssköldpadda tillhör familjen landsköldpaddor. De lever i tropiska 
områden i Central- och Sydamerika. Arten livnär sig på fallna frukter och växtdelar 
men kan också äta kadaver. Färgfläckarna på huvudet och på fötterna kännetecknar 
arten. Sköldpaddor är nästan döva, de har två hål in i huvudet som täcks av ett 
stort fjäll. Istället använder de sig av luktsinnet och kan orientera sig med hjälp av 
luktsinnet.

Hos de rödbukade skogsköldpaddorna skiljer sig buksköldarna mellan honor och 
hanar åt.  Hanens är konkav för att lättare kunna para sig medan honans buksköld är 
platt. Hanens svans är också längre än honans.

ÖDLAN
Arten grön leguan förekommer i Central- och Sydamerika. Den är trädlevande och 
förekommer väldigt sällan nere på marken, däremot lägger den sina ägg och gräver 
ned dem i marken.

En grön leguan kan bli upp till två meter lång. Den har kraftiga ben samt välutvecklad 
kam. Den livnär sig på växter, växtdelar och frukter. Leguaner tillhör ordningen fjällbä-
rande kräldjur, kroppen är täckt av små förbenade fjäll.

ROCKAN
Fiskar tillhör ryggradsdjuren och delas in i bland annat ben- och broskfiskar.  Hajar 
och rockor tillhör broskfisksfamiljen. Rockorna är de enda i broskfiskfamiljen som har 
arter som enbart lever i sötvatten. Dessa är ofta helt runda i kroppen. 

Broskfiskar har precis som andra broskfiskar elektroreceptorer, alltså känselorgan på 
kroppens undersida nära munnen. Detta underlättar orientering och födosök i vatten 
med dålig sikt.
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MYROR
Myror tillhör underordningen midjesteklar och finns nästan över hela världen med ca 
8000 kända arter, de flesta återfinns i tropikerna. Myror är eusociala vilket betyder att 
de lever i samhällen med olika typer av individer. Vanligtvis har samhället en eller flera 
honor och den största delen av samhället består av arbetare. 

Bladskärarmyrornas samhälle består förutom drottningen av mellanstora arbetare, 
miniarbetare och stora försvarare. De mellanstora arbetarna skär ut stora bladbitar 
och bär ner de till det underjordiska boet. Väl nere i boet rengör och tuggar mini-
arbetarna bladet till en massa som används som substrat till kolonins svampodling. 
Svampen som odlas är viktig föda för larverna och för de vuxna individerna. Myrorna 
och svampen lever i symbios och klarar sig inte utan varandra. 

Drottningen kan bli mycket gammal, ofta mellan 10-15 år och hos vissa arter över 20 
år.


