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Gör en upptäcktsfärd från det kalla 
Västerhavet till varma tropiska oceaner. 
Genom att jämföra olika egenskaper 
lär ni er att se skillnader och likheter 
mellan olika havslevande arter.

Uppdragen förutsätter inte 
läskunnighet. 

Begrepp: ekologi, anpassningar, 
sortering, 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.

Uppdragen i Under ytan bygger på nyckling, en vanlig metod inom biologin. Nyckling 
går ut på att välja mellan två eller flera alternativ och används till exempel när en växt 
eller ett djur ska artbestämmas. Uppgifterna utvecklar förmågan att identifiera och 
lösa problem genom iakttagelser och reflektioner. 

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.

FÖRDJUPNING 
Gör en fältstudie i akvariehallen. Arbeta i små grupper och låt varje grupp välja ett 
djur, dokumentera med text och bild. Hur ser näringskedjan ut för just det djuret? Har 
djuret eleverna valt en särskild egenskap som underlättar för djuret att leva just där 
det lever?
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GÖR SÅ HÄR
1. Hämta uppdragsväskan i Gästservice. Innehåll:

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

2. Samla klassen i Akvariehallen, vid hajgapet. Där finns också 
ett pussel som ni ska lägga i slutet av timmen.

3. Läs sagan:
Hej!
Det är jag som är clownfisken. Vad kul att ni är här på besök! I vår akvariehall bor många 
olika organismer. Jag har inte träffat ens hälften. En del av våra vatten är kalla och andra 
är varma. Det som är lika här inne är att våra vatten är salta.
Vi som bor i haven är beroende av att ni människor tar hand om miljön. Jag har gjort 
några uppdrag åt er för att ni ska lära er mer om oss som lever i haven; hur vi ser ut och 
hur ni kan dela in oss i olika grupper. 
När ni löst alla uppdrag och satt färgpluttar på era kartor kommer ni tillbaka hit och 
lägger ett pussel. Kanske får ni under uppdraget syn på mig och mina släktingar?
Lycka till!

4. Dela in eleverna i max fem grupper.
5. Dela ut en karta, en blå 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 Akvariehallen 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 där ni fann det i Akvariehallen.

FACIT!
Lägg pusselbitarna med symbolerna 
uppåt i samma ordning som på 
bilden här bredvid.
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UPPDRAGSFAKTA
ROCKAN
Rockor är platta fiskar som hör till broskfiskarna. Bröstfenorna är framtill ihopväxta 
med huvudet. De har munnen på undersidan av huvudet och ögonen på ovansidan. 
Baktill har de ett långt stjärtparti där stingrockor har en eller flera taggar som släpper 
ifrån sig ett giftigt sekret. 

FENAN
Torskar har en skäggtöm under hakan. Det är en trådlik tentakel med smaklökar som 
fisken använder som smakorgan, ungefär som vår tunga. På sidan av kroppen har 
de en sidolinje som är ett av fiskars viktigaste sinnesorgan som registrerar rörelser i 
vattnet. Det kallas för sidolinjeorganet.

NÄRINGSVÄVEN
Djur har olika anpassningar beroende på i vilken naturtyp de lever i. Plattfiskar är 
bottenlevande fiskar som genomgår en omvandling tidigt i utvecklingen. När de 
är unga simmar de upprätt som de flesta fiskar men efter en tid vandrar ena ögat 
över till den andra sidan och vänder den ögonlösa sidan mot botten. Ögonsidan är 
vanligtvis pigmenterad och är en perfekt kamouflageteckning som liknar bottentypen 
där de lever.

LANGUSTEN
De flesta kantnålsfiskarna är långsträckta fiskar som simmar horisontellt med hjälp 
av ryggfenan. De har en tubformig nos och liten mun längst fram på nosen. Kant-
nålsfiskar lever ofta längs havsstränder och precis som plattfiskar är de mycket bra 
kamouflerade då de liknar den vegetation som de lever i, exempelvis tångruskor och 
ålgräsängar.

TIPS!
Våra torskar brukar hålla sig i den 
nedre delen av akvariet.
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HAJEN
Hajar är broskfiskar tillsammans med rockor. Gemensamt för dessa fiskar är ett de har 
gälspringor istället för gällock. Hajarnas gälspringor sitter på sidan av kroppen. 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. Den svartfenade revhajen är en av dessa hajar och går därför oftast lätt att 
få syn på i akvariet. Andra hajar kan ligga still på botten och “pumpa” vatten över 
gälarna. 

I akvariet har vi även hajar som är bottenlevande hajar, de kan ligga helt stilla på 
botten. Detta hör till deras naturliga beteende. De kan själva kan pumpa vatten över 
gälarna och behöver därför inte simma hela tiden som de svartfenade revhajarna. Om 
man tittar noga kan man se hur gälspringorna rör sig när de aktivt pumpar vatten 
genom dem.

SÅGFISKEN
Gitarrfiskar är rockor och har en väldigt speciell form på sin platta kropp, därav 
namnet gitarrfisk. Rockor och hajar har en typ av fjäll som kallas för hudtänder som 
ger broskfiskarna en sträv yta. Genom dessa fjäll minskar motståndet i vattnet och 
gör det möjligt för de att simma snabbare.

KORALLEN
I akvariet har vi levande koraller och havsanemoner, detta är unika organismer som 
tillhör nässeldjuren. Koralldjuren bildar rev som är viktiga för många djur. I reven finns 
bra gömställen, mycket föda och är ett uppväxtområde för många fiskarter. Cirka 25% 
av alla havslevande djur är beroende av korallreven runt om i världen.

FISKEN
Clownfisken kallas även anemonfisk, eftersom den lever i symbios med anemoner och 
koraller. Nässelceller i anemoner innehåller mikroskopiska pilar med gift som bedövar 
bytet vid beröring. Clownfiskar har den specialiteten att de inte utlöser mekanismen 
och kan därför utnyttja anemonen som skydd. I gengäld skyddar fisken anemonen 
mot fjärilsfiskar som vill äta av den. De plockar också bort parasiter och fläktar 
syrerikt vatten över tentaklerna under natten. 

I en anemon lever vanligtvis en grupp med clownfiskar, där den största fisken är en 
hona och den näst största är den dominanta hanen i gruppen. Resten av gruppen 
består av mindre hanar. Om honan dör byter den dominanta hanen kön och blir en 
stor hona. Den då största hanen blir följdaktligen den dominanta hanen.
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MUSSLAN
I akvariet Omtanken lever många olika slags organismer som trivs i grunda tång-
skogar typiska för västkusten. Strandkrabban är den vanligaste krabban på väst-
kusten men det är inte så lätta att upptäcka de då de är bra på att gömma sig. 
Strandkrabban är allätare och använder sina klor för att fånga maten.  


