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FÖRHÅL-
LANDEN  
I NATUREN
Lärarhandledning
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Hur många röda fåglar finns det i Regn-
skogen? Hur stor del av fiskarna i Väster-
havet är torskar? Upptäck och jämför lik-
heter och skillnader mellan olika djur. Ni 
får föra statistik, dra slutsatser och göra 
beräkningar utifrån egna undersökningar.

Använd våra förslag på undersökningar eller 
ge eleverna egna uppgifter.

FÖRBEREDELSER 
Förhållanden i naturen genomförs i hela vårt 
hus, men utgår från Dödliga skönheter på plan 
4. Mer information om utställningarna hittar 
du på universeum.se/utstallningar/ samt i 
utställningsfaktan. Pdf:er finns att ladda ner 
från universeum.se/planera-skolbesoket/
bra-att-veta-for-skolor/.

Ett självlett uppdrag leder alltså 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
Syftet med Förhållanden i naturen är att 
eleverna ska utveckla sin förmåga och förståelse 
för statistik. I mindre grupper får eleverna bland 
annat räkna fåglar, fiskar eller ormar i utställningarna. Till sin hjälp har varje grupp en 
statistikplatta där de skapar stapeldiagram baserade på sina observationer och tolkar 
resultatet utifrån frågorna som finns på uppdragskortens baksidor.

Varje uppdrag kan göras i tre nivåer, eller svårighetsgrader. Du som lärare väljer vilken 
eller vilka nivåer eleverna ska arbeta med.

 ● Nivå 1: Förståelse och jämförelse av resultat.
 ● Nivå 2: Delar av helhet (bråk).
 ● Nivå 3: Typvärde och procent. Till detta kan miniräknarna behövas.
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GÖR SÅ HÄR
1. Hämta uppdragsväskan i Gästservice. Innehåll:

 ● Instruktion.
 ● 18 uppdragskort; sex uppdrag i vardera tre exemplar: 
Fåglar 
Ormar 
Västerhavet 
Hajtunneln 
Korallakvariet 
Månader

 ● 18 små kort (sitter fast på uppdragskorten).
 ● Åtta statistikbrädor.
 ● Åtta miniräknare.

2. Samla eleverna i Dödliga skönheter (eller en ledig plats i Akvariehallen) på plan 4.
3. Dela in eleverna i mindre grupper med tre till fyra personer i varje grupp.
4. Dela ut en statistikbräda till varje grupp och läs upp elevinstruktionerna:

Alla grupper får en statistikplatta och ett uppdragskort. Ni ska gå till olika platser i 
utställningarna för att undersöka och räkna. För in resultatet på statistikplattan. Därefter 
vänder ni på uppdragskortet och gör uppgifterna under nivå X (du som lärare väljer nivå). 
När ni är klara kommer ni tillbaka till mig och får ett nytt uppdragskort.

5. Dela ut ett uppdragskort – vilket som helst – till varje grupp och låt dem börja 
lösa uppdragen. Bra att veta:

 ● Uppdragen saknar facit eftersom antalet individer förändras. Det viktiga 
är inte att hitta ”rätt” antal, utan att föra in det aktuella antalet på 
statistikplattan och tolka resultaten.

 ● Vissa arter kan vara svåra att räkna då antalet individer är så många. 
Utmaningen för eleverna blir att tillsammans uppskatta antalet.

 ● Vissa arter kan vara svåra att få syn på. Påminn eleverna om att ta god tid på 
sig och inte stressa. Tänk på att noll också kan vara ett resultat.

 ● Uppdraget Månader går inte ut på att räkna individer, utan på att intervjua 
besökare. Dela bara ut uppdragskortet om du tror att det passar eleverna.

6. När eleverna har genomfört ett uppdrag kommer de tillbaka till dig för att kort 
berätta hur de tolkat resultatet. Ge dem därefter ett nytt uppdragskort. Det 
spelar inte någon roll i vilken ordning uppdragen utförs.

7. Se till så att allt material är tillbakalagt i väskan och återlämna den till Gästservice. 

TIPS!
Om ni vill arbeta vidare med 
uppdragen i skolan kan eleverna 
skriva ner sina svar på eget 
anteckningsmaterial.


