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Presentation av uppgifterna och  
kopplingar till läroplanen
I det här avsnittet hittar du uppgifternas kopplingar till läro-
planen i tabellform samt beskrivningar och sammanfattningar 
av varje uppgiftsgrupp.

Uppgiftsbeskrivningar, mål och  
sammanfattningar av uppgifterna

1. Uppgifter som anknyter till serien Förnuftet och känslor

Mål: Uppgifterna handlar om att förstå serien och bakgrundstexterna till den. 
Uppgifterna kan antingen utföras som fristående uppgifter eller i anslutning till 
avsnitt 4, Undersökningar. 

Avsnittet består av tre olika uppgifter:

– 1.1 Läsning av serien och dess bakgrundstext: Eleverna får i små grupper ta del 
av en ruta i serien om djurs känslor och intelligens och bakgrundstexten till den 
aktuella rutan. Gå igenom innehållet tillsammans med hjälp av dramametoder. 

– 1.2 Gör en banderoll eller en vimpel utifrån serien: Eleverna får i små grupper 
hitta på en mening som beskriver en serieruta. Utifrån dessa meningar skapas 
en text till banderollen. 

– 1.3 En serierelaterad dramaberättelse: Eleverna får i små grupper föreslå en 
lösning på problemet i dramaberättelsen. Eleverna tillämpar den information 
som de har läst och drar slutsatser utifrån serien. 

2. Dramaövningar som anknyter till de emotionella färdigheterna 

Mål: Syftet med uppgifterna är att öva på de emotionella färdigheterna med 
eleverna. Övningarna fördjupar innehållet i serien och dess bakgrundstexter 
med utgångspunkt i människors känslor. Övningarna är avsedda att genomföras 
i samband med uppgifterna i punkt 1.1. 

Avsnittet består av tre olika uppgifter:

– 2.1 Ett lyckligt slut på den serierelaterade dramaberättelsen: Anknyter till upp-
gift 1.3. En dramauppgift där man övar på att identifiera känslor och tillämpa 
tidigare kunskap.  

– 2.2 Stelnade känslor: En rörelsebaserad dramauppgift där eleverna får öva på 
att identifiera var i kroppen olika känslor känns. 

– 2.3 Känslornas livscykel: En dramauppgift där eleverna tillsammans spelar upp 
olika känslor. Genom uppgiften får eleverna öva på att inse att ingen känsla 
varar för evigt. 

3. Lekar och observationsövningar 

Mål: Avsikten med de här uppgifterna är antingen att få eleverna att fokusera 
på ämnet eller att öva på att göra observationer. Uppgifterna kan användas i 
samband med uppgiftsgrupperna 1.4 Undersökningar eller 1.5 Undersökningar på 
Heureka. 

Avsnittet består av två olika uppgifter:
– 3.1 Lek i att träna djur: Syftet med leken är att åskådliggöra för eleverna den 

träningsmetod (positiv förstärkning) som används för att träna Heurekas råt-
tor. Samtidigt övar eleverna på att observera. 

– 3.2 Observationsövningar: Under övningarna används olika sinnen för att göra 
observationer och eleverna övar på att klä observationerna i ord. En del av 
övningarna är dramauppgifter. 

 
4. Undersökningar

Mål: De små undersökningarna som genomförs i skolan och på Heureka syftar 
till att åskådliggöra de olika faserna i forskning för eleverna och väcka intresset 
för naturvetenskaper. Elevernas åldersnivå har beaktats i forskningsfaserna, som 
därför har förenklats avsevärt. Vi har valt att ge eleverna färdiga forskningsfrågor 
i uppgifterna. 
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Avsnittet består av tre olika uppgifter:

– 4.1 Undersökning i skolan: observation av vatteninsekter: Eleverna gör en un-
dersökning där de observerar en vatteninsekts beteende och utseende. Uppgif-
ten inkluderar en utflykt i naturen, övning i att använda forskningsutrustning, 
observationer och slutsatser utifrån observationerna. 

– Nyckelord: undersökning, utflykt, vattenområde, observation, vattenin   
 sekt, allemansrätt 

– 4.2 Undersökning i skolan och på Heureka: observation av råttor: Eleverna gör 
en undersökning som går ut på att observera djur och övar på att dra slutsatser 
utifrån sina observationer. Råttorna observeras genom att eleverna iakttar dem 
i deras livsmiljö. 

– Nyckelord: Heureka-besök, undersökning, observation 

– 4.3 Undersökning i skolan och på Heureka: observation av råttorna under 
en råttkorgbollsmatch: Uppgiften förutsätter att eleverna sätter sig in i serien 
Förnuftet och känslor (se uppgifterna i kapitel 1). Eleverna gör en undersök-
ning som går ut på att observera djur och övar på att dra slutsatser utifrån sina 
observationer. Råttorna observeras under en råttkorgbollsmatch. 

– Nyckelord: Heureka-besök, undersökning, observation, 
 råttkorgbollsmatch

Uppgiftshelheterna 4.2 och 4.3 består av tre delar: 

1. förhandsuppgifter

2. en undersökning som görs på Heureka och 

3. uppföljande uppgifter. 

Undersökningen 4.2 kan utföras även om inga matcher pågår. Undersökning 4.3 
förutsätter i sin tur att uppgifterna i avsnitt 1 har gjorts.



Uppgifternas kopplingar till läroplanen i tabellform

LP 2014 årskurs 1–2

LP 2014 årskurs 1–2

LP 2014 årskurs 1–2

LP 2014 årskurs 1–2

LP 2014 årskurs 1–2

LP 2014 årskurs 1–2

LP 2014 årskurs 1–2

LP 2014 årskurs 1–2

LP 2014 årskurs 1–2

LP 2014 årskurs 1–2

LP 2014 årskurs 1–2

LP 2014 årskurs 3–6

LP 2014 årskurs 3–6

LP 2014 årskurs 3–6

LP 2014 årskurs 3–6

LP 2014 årskurs 3–6

LP 2014 årskurs 3–6

LP 2014 årskurs 3–6

LP 2014 årskurs 3–6

LP 2014 årskurs 3–6

LP 2014 årskurs 3–6

LP 2014 årskurs 3–6
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Besöksanvisningar

Föreställningstiderna för råttkorgbollen finns på Heurekas webbplats, och det är 
bra att kontrollera det dagsspecifika programmet innan bokningen görs. Heu-
rekas råttor är levande djur som alltid uppträder frivilligt. Därför kan det vid 
behov bli nödvändigt att även med kort varsel byta ut undersökning 4.3, som 
anknyter till råttkorgbollsmatchen, mot uppgift 4.2 eller så kan ni alternativt 
använda er av det färdiga filmmaterialet från en råttkorgbollsmatch. När du 
bokar Heureka-besöket kan du även nämna att eleverna har för avsikt att utföra 
uppgift 4.2 eller 4.3 i råttkorgbollsläromedlen. Man kan inte boka platser till en 
råttkorgbollsmatch i förväg, så när ni utför undersökningen i uppgift 4.3 måste 
ni reservera tillräckligt med tid för att köa till matchen. Vid behov visas 
råttkorg-bollsmatchen även via videolänk på Evenemangstorget om läktaren är 
full. Efter matchen kan man ställa ytterligare frågor till den inspiratör som 
tränar råttorna. 

När schemat för besöket planeras bör uppgift 4.2 (observering av råttorna) 
förläggas till en tidpunkt då eleverna är pigga. Mindre elever kan ha fler än en 
matpaus. Eftersom det bara finns plats för ett tiotal elever i taget framför 
fönstret till råttkorgbollen är det bra att sprida ut utförandet av uppgiften. 
Heurekas råttor är som piggast kl. 10–12. Ni bör reservera tillräckligt med tid i 
schemat för observationen ifall råttorna inte är vakna vid just den tidpunkt då ni 
hade tänkt utföra uppgiften. Det är bra att förbereda eleverna också på detta. 
Vid behov kan ni även använda det färdiga filmmaterialet för att utföra 
observationsuppgiften.

Läs även de allmänna anvisningarna om ankomsten till Heureka.

Att beakta i undersökningen

Syftet med uppgifterna är att illustrera för eleverna hur flera forskares observa-
tioner gradvis skapar en mer exakt bild av det fenomen som undersöks. 

Bakgrundstexterna till uppgifterna kan antingen användas som bakgrundsmate-
rial för läraren till stöd för diskussionerna med eleverna eller också kan läraren 
läsa materialet som sådant för eleverna. Äldre elever kan även läsa bakgrundstex-
terna själva. 

Man bör diskutera med eleverna hur viktigt det är att forskning kring samma 
ämne bedrivs av flera forskare och vid flera tillfällen. Den här diskussionen är 
särskilt viktig om elevernas observationer skiljer sig mycket från bakgrundstex-
ten i läraranvisningarna. 

Om råttorna var mycket sömniga under elevernas besök på Heureka och antalet 
observationer är lågt bör följande diskuteras med eleverna. Eleverna har fått se 
en av utmaningarna inom djurforskning. Det krävs att forskarna är envisa och 
observerar djuren om och om igen för att få information om djurarten. Samtidigt 
är det viktigt att beteendeforskning genomförs på djurens villkor, även om det 
innebär att forskningen måste göras vid en tidpunkt som är oläglig för män-
niskorna eller under förhållanden som är otrevliga på annat sätt. Å andra sidan 
skulle till och med den lilla information som eleverna har fått kunna styra dem 
så att de vid nästa observationstillfälle vet bättre vid vilken tid på dygnet råttorna 
bör observeras eller hur lång tid det kan krävas för att observera dem. 

Om eleverna av orsaker som inte beror på dem inte har fått tillräckligt med 
observationsmaterial, kan ni i skolan titta på  det färdiga videomaterialet om 
råttornas beteende. Då görs själva observationen på nytt enligt de tidigare anvis-
ningarna och med hjälp av formuläret.  

https://www.youtube.com/watch?v=paixkCr4ui0
https://www.youtube.com/watch?v=QLEfxIFTSTw
https://www.heureka.fi/besokare-info/sa-har-nar-du-oss/?lang=sv
https://www.youtube.com/watch?v=QLEfxIFTSTw
https://www.youtube.com/watch?v=QLEfxIFTSTw
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Etologi, dvs. vetenskapen om djurs 
beteende, och biologisk forskning

När man läser tidningsartiklar kan man ofta få intrycket att det är mycket enkelt 
att forska och artikeln redogör bara för en bråkdel av själva forskningsarbetet. 
Det här avsnittet beskriver vad etologi är, vad forskning egentligen inkluderar 
och vad som är god vetenskaplig praxis.

Vad är etologi?

Vetenskapen om djurs beteende, dvs. etologi, är den del av biologin som under-
söker djurs beteende ur ett vetenskapligt perspektiv. Man försöker ofta under-
söka djurs beteende i djurens naturliga miljö. Det är särskilt viktigt att förstå 
dju-rens beteende till exempel när man tränar djur. Med hjälp av etologisk 
forskning kan vi förstå djuren bättre, vilket även påverkar djurens 
välbefinnande. 

Vid Helsingfors universitet bedrivs till exempel forskning inom vetenskapen 
om djurs beteende och om djurs välbefinnande vid veterinärmedicinska 
fakulteten. Forskningen beskrivs så här på fakultetens webbplats: 

Biologisk forskning

Etologi är en del av biologin och biologisk forskning är naturvetenskaplig forsk-
ning som kännetecknas av experimentalitet. Man försöker genom experimentella 
metoder svara på vad som händer i det fenomen som undersöks och vad feno-
menet beror på. En väsentlig del av detta är mätningar och observationer, och 
många undersökningar bygger även på observationer direkt i naturen. 

Den biologiska forskningen har vanligtvis ett förlopp som följer modellen för 
naturvetenskaplig forskning (källa: Helsingfors universitet):

1. Forskning börjar med en observation
Observationen kan till exempel vara en iakttagelse av ett fenomen som inte
har förklarats tidigare. Behovet av ny forskning uppstår ofta ur tidigare forsk-
ning som behöver preciseras.

2. Formulering av forskningsfrågan
Man formulerar den fråga som undersökningen söker svar på. Med hjälp av
frågan försöker man hitta en förklaring till det fenomen som undersöks. Det
kan finnas fler än en fråga.

3. Studier av befintliga forskningsrön
Forskningen börjar inte från noll, utan alla tidigare undersökningar och teore-
tisk kunskap om ämnet står till förfogande. Det kan ta lång tid att sätta sig in i
litteraturen.

4. Utarbetande av en hypotes
I naturvetenskapliga undersökningar utarbetar man vanligtvis en hypo-
tes, dvs. en sannolik förklaring till fenomenet. Hypotesen utformas utifrån
tidigare kunskap och observationer. Hypotesens riktighet testas genom olika
experiment eller observationer.

Vetenskapen om djurs beteende, dvs. etologi,  
och forskning i djurens välmående.
Djurens välmående kan definieras som summan av de fysiska och psykiska 
upplevelserna. Forskningen i djurens välmående är inriktad på djuren och de-
ras behov och man forskar i första hand för djurens skull. Djurens upplevelser 
påverkar också hur de låter sig hanteras, om de blir sjuka och hur mycket de 
producerar och produktionens lönsamhet, och dessa aspekter inverkar på hur 
etiska produkterna som fås av djuren är. Inom forskningsområdet används ett 
flertal olika forskningsmetoder, eftersom djurens upplevelser kan undersökas 
tillförlitligt endast med tvärvetenskapliga metoder.

https://www.helsinki.fi/sv/veterinarmedicinska-fakulteten/forskningen/klinisk-produktionsdjursmedicin
https://blogs.helsinki.fi/aake-hanke/category/biologia/biologinen-tutkimus/
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5. Planering av forskningen
Nästa steg är att planera hur forskningen ska genomföras. Under planerings-
fasen fattar man beslut om vilka forskningsmetoder som ska användas och
hur försöken ska genomföras i praktiken. I forskningsplanen antecknas till
exempel målen med undersökningen, metoderna, forskningsutrustningen,
tidsplanen och budgeten.

6. Genomförande av forskningen
Forskningen genomförs enligt planen och resultaten antecknas. Forskningen
kan även dokumenteras med till exempel fotografier eller filmer.

7. Behandling och tolkning av resultaten
Materialet från naturvetenskaplig forskning är i allmänhet kvantitativt, dvs.
sifferuppgifter. Kvantitativa resultat behandlas med statistiska metoder. Man
kan till exempel skapa tabeller som används för att göra statistiska analyser
och rita grafer . Materialet kan även vara kvalitativt, dvs. beskrivande. När
man tolkar resultaten jämför man dem med litteraturen och funderar på vad
de beror på.

8. Slutsatser
Man drar slutsatser av resultaten och återgår till att granska den hypotes som
utarbetades i början. Om forskningsresultaten inte stöder hypotesen förkas-
tas den och en ny hypotes kan formuleras. Om forskningen däremot stöder
hypotesen accepteras den.

9. Publicering
Forskningen publiceras till exempel som en artikel i en vetenskaplig tidskrift
eller i bokform. Artiklarna i vetenskapliga tidskrifter är referentgranskade,
dvs. en annan expert på området bedömer om forskningen är av tillräckligt
hög kvalitet för att publiceras.

Alla biologiska undersökningar följer inte den allmänna formeln för biologisk 
forskning. Man ställer till exempel inte upp en hypotes i varje undersökning.
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God vetenskaplig forskning

God vetenskaplig praxis definieras enligt Forskningsetiska delegationen på 
följande sätt:

– I forskningen iakttas de förfaringssätt som forskningssamfundet har erkänt, 
dvs. hederlighet, allmän omsorgsfullhet och noggrannhet i forskningen och
i dokumenteringen och presentationen av resultaten samt i bedömningen av 
undersökningar och undersökningsresultat.

– I forskningen tillämpas dataanskaffnings-, undersöknings- och bedömnings-
metoder som är förenliga med kriterierna för vetenskaplig forskning och etiskt 
hållbara. Vid publiceringen av undersökningsresultaten tillämpas den öppen-
het och den ansvarsfulla kommunikation som karakteriserar vetenskaplig 
verksamhet.

– Forskarna tar i sin egen forskning och när resultaten av den publiceras hänsyn 
till andra forskares arbete och resultat och hänvisar till deras publikationer på 
ett korrekt sätt, så att deras arbete respekteras och deras resultat tillmäts det 
värde och den betydelse som tillkommer dem.

– Forskningen planeras, genomförs och rapporteras och insamlade data lagras på 
det sätt som kraven på vetenskapliga fakta förutsätter.

– Forskningstillstånd har anskaffats och den etiska förhandsbedömning som 
förutsätts inom vissa områden har utförts.

– Innan forskningen inleds eller en forskare rekryteras uppgörs inom forsk-
ningsprojektet eller forskningsgruppen ett avtal om samtliga parters – såväl 
arbetsgivarens som den ansvarige forskarens (principal investigator) och 
forskningsgruppens medlemmars – rättigheter, upphovsrättsliga principer, 
ansvar och skyldigheter samt om förvaringen och rätten att använda material 
på ett sätt som alla parter godkänner. Avtalen kan preciseras när forskningen 
framskrider.

– Finansieringskällor och övrig bundenhet av betydelse för genomförandet av 
forskningen meddelas de berörda och dem som deltar i forskningen och rap-
porteras när forskningsresultaten publiceras.

– Forskarna avhåller sig från all bedömning och allt beslutsfattande i fråga om
vetenskap och forskning om det finns skäl att misstänka jäv.

– I forskningsorganisationerna tillämpas god personal- och ekonomiförvaltning
och datasekretessfrågor beaktas.

Läs mer om ämnet:

Forskning inom vetenskapen om djurs beteende:

– https://www2.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/elainten-hyvinvoinnin-tutki-
muskeskus/tutkimus

– https://www2.helsinki.fi/fi/projektit/kaupunkirotat/tutkimushanke

Forskning och god vetenskaplig praxis:

– https://tenk.fi/sv/forskningsfusk/god-vetenskaplig-praxis-gvp

– https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/tutkimusprosessi/
tutkimuksen-suunnittelu

https://www2.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/elainten-hyvinvoinnin-tutkimuskeskus/tutkimus 
https://www2.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/elainten-hyvinvoinnin-tutkimuskeskus/tutkimus 
https://tenk.fi/sv/forskningsfusk/god-vetenskaplig-praxis-gvp
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Bakgrundsmaterial om 
råttans beteende  

En råtta är ett mycket aktivt djur när den är vaken. Att röra sig i olika miljöer är 
en del av dess naturliga beteende. Heurekas råttor kan bl.a. ses springa på bordet, 
klättra, vistas i trätunneln, gömma sig i boet, göra en tunnel i bomaterialet eller 
vistas i vattenbassängen. En råtta behöver olika miljöer för att må bra. Det är 
särskilt viktigt för den att den har möjlighet att klättra och gömma sig samt att 
den har tillräckligt med utrymme för att röra sig på många olika sätt. 

En mångsidig miljö är mer än bara ett nöje för råttan: den är ett genuint behov. 
Alla djur har ett medfött behov av att få göra de saker som är viktiga i deras 
artbeteende. De kallas beteendebehov. Heurekas råttor är tamråttor som härstam-
mar från vildråttor. Tamråttan har fortfarande samma beteendebehov som sin 
förfader vildråttan.

De miljörelaterade beteendebehoven hos vildråttor, och därmed även tamråttor, 
är följande: Det är viktigt för vildråttor att få färdas långa sträckor i olika slags 
miljöer för att hitta tillräckligt mångsidig föda. Det är också viktigt för dem att 
kunna dra sig undan till skyddade platser, såsom tunnlar. Råttan känner sig trygg 
på skyddade gömställen. I naturen gräver råttorna underjordiska tunnelnät, 
som kan bestå av tiotals meter med gångar. Det är också viktigt för en råtta att 
få gräva, kanske för att skapa tunnlar. Man vet dock ännu inte om det är viktigt 
för en råtta att få gräva också för själva grävandets skull. Utöver de ovannämnda 
beteendebehoven måste råttan få klättra och sträcka på sig. Att råttan sträcker 
på sig betyder att råttan ställer sig på bakbenen. Råttan gör uppenbarligen så för 
att den vill utforska sin omgivning. Ibland kan det också bero på att den behöver 
stretcha. Att klättra är också viktigt för råttorna. Klättring upprätthåller inte bara 
råttans muskelstyrka, utan att klättra högt upp stärker även råttans känsla av att 
den är i säkerhet.

Heurekas råttor kan även ses dyka ner i vattnet eller leta efter godsaker i vatten-
bassängen. Det är dock viktigt att råttan själv får bestämma om den vill gå ner 
i vattnet eller inte. Råttan tycker bäst om att det är så lite vatten att råttan hela 
tiden har kontroll över situationen. Råttor kan simma, men det är skrämmande 
för dem om de placeras på djupt vatten och inte själva kan ta sig upp ur vattnet

Att vara lättskrämd är en del av att vara tamråtta. Att råttor är lättskrämda beror 
på att råttans förfäder, dvs. vildråttorna, måste kunna vara på sin vakt mot 
många faror. En av dessa faror var rovdjur. Råttan är ett bytesdjur, och det syns 
fortfarande i dess beteende på till exempel följande sätt. När man observerar 
råttorna på Heureka kan man se dem snabbt slinka in i bohålorna eller plötsligt 
börja springa precis som om de har blivit skrämda av något. Råttorna slinker 
även gärna in i olika gömställen. De drar helst maten till boet för att äta den där. 
Tamråttor vill inte heller gärna korsa stora öppna områden, till exempel springa 
över golvet. Eftersom råttan är ett bytesdjur får man aldrig jaga en tamråtta, även 
om den har rymt. Av samma orsak får man inte heller utan förvarning ta fast en 
tamråtta genom att placera händerna runt den ovanifrån. 

När man tittar på Heurekas råttor kan man se dem lukta på andra råttor, saker 
eller urindroppar som andra råttor har lämnat efter sig på bordet. Luktsinnet är 
ett av råttans viktigaste sinnen. Med hjälp av luktsinnet får råttan reda på många 
saker, till exempel om en annan råtta är en nära släkting eller inte. 

Råttorna kan även ses kissa små droppar samtidigt som de springer omkring i 
råttornas hem på Heureka. Att lämna urindroppar är en del av råttans naturliga 
beteende. Råttor kan förnimma många saker i lukten av varandras urindroppar. 
Att kissa omkring sig är en så viktig del av råttans beteende att man inte kan lära 
den att kissa bara på ett visst ställe. Råttor kissar alltså inte överallt av elakhet.

Råttan är ett flockdjur, vilket innebär att andra råttors sällskap är mycket viktigt 
för råttan. Ja, sällskaplighet är något av det viktigaste med att vara råtta. Även 
om en råtta kan ha glädje av att umgås med en människa kan en människa 
aldrig. 
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göra allt som en annan råtta kan. Råttor slickar varandra, sover tillsammans 
och piper meddelanden till varandra med ultraljud. Dessa ultraljud är så höga 
att vi människor inte kan höra dem. Tamråttor vill ha sällskap av minst en 
råttkamrat, men allra helst av flera råttor. Därför kan man se flera tamråttor 
bilda en flock också på Heureka. I naturen lever vildråttor i grupper där råttor-
na till största delen är nära släkt med varandra. 

När man observerar Heurekas tamråttor kan man sluta sig till att råttor är 
flockdjur utifrån till exempel följande: För det första umgås Heurekas råttor 
med varandra. Man kan se dem äta bredvid varandra, putsa varandra, springa 
efter varandra eller sova tillsammans. Ibland kan man även se en av Heurekas 
råttor fälla ner en annan råtta, som då ligger på rygg en stund. En råtta som 
ligger på rygg berättar på det sättet för den andra råttan att den accepterar sin 
plats i flocken. 

Mer information

Bloggtext från råttkorgbollens blogg (på finska):

https://rottakoripallo.wordpress.com/2017/03/16/takajaloilla-kurottami-
nen-ja-kaivaminen-voivat-edistaa-rottien-hyvinvointia/

https://rottakoripallo.wordpress.com/2017/03/16/takajaloilla-kurottaminen-ja-kaivaminen-voivat-edistaa-rottien-hyvinvointia/
https://rottakoripallo.wordpress.com/2017/03/16/takajaloilla-kurottaminen-ja-kaivaminen-voivat-edistaa-rottien-hyvinvointia/
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Bakgrundsinformation om råttans 
uppbyggnad och sinnen 

När man observerar råttorna på Heureka kan man göra följande observationer 
av deras uppbyggnad och sinnen. 

Råttan har fyra tassar. Råttorna kan inte studsa bollen med tassarna, men de 
kan ta tag i bollen med dem. Råttorna kan också dricka ur vattenbassängen med 
hjälp av sina framtassar. Råttor kan använda sina framtassar lite på samma sätt 
som människor. Det här är ingen tillfällighet. När forskningen har utvecklats har 
man funnit att råttor är närmare släkt med oss människor än vad många skulle 
kunna tro. Råttor är närmare släkt med oss än till exempel hundar, katter och 
hästar. 

Råttor har synliga ytteröron. Råttor har mycket bra hörsel och kan inte bara höra 
vanliga ljud, utan även ultraljud. Ultraljud är så höga att människor inte kan 
höra dem. Råttor ger även ifrån sig ultraljud. När råttor till exempel leker med 
varandra ”skrattar” de och producerar då ultraljud. De ljud som både råttor och 
människor hör låter annorlunda för råttan än för människan. Människans tal 
låter i en råttas öron endast som läten, där råttan någon gång ibland kan uppfatta 
ett bekant ord. Råttor upplever även musik på ett annat sätt än människor. En del 
musik är till och med stressande för dem.

Följande observationer kan göras i fråga om råttornas svans. För det första är råt-
tans svans nästan kal. Det finns en bra orsak till det. Tamråttans vilda förfader är 
vildråttan. Vildråttor kommer ursprungligen från Asien och är djur från varma 
länder. Råttornas hårlösa svans fungerar som ett värmeregleringsorgan, dvs. den 
hjälper råttan att reglera värmen. Vid varmt väder avdunstar överflödig kropps-
värme via svansen. Trots svansen tål råttan dock inte direkt solsken, utan måste 
alltid få komma i skugga om den så önskar.

För det andra använder råttorna på Heureka sin svans för att hålla balansen, till 
exempel när de klättrar eller korsar ett smalt hinder. När en råtta klättrar virar 
den inte svansen runt föremål, som vissa andra klättrande djur. I stället använ-
der råttan svansen på samma sätt som till exempel en katt. När råttan står på en 
smal plats flyttar den svansen till en annan sida än den där kroppens tyngdpunkt 
finns. På så sätt förblir helheten i balans. Råttan använder alltså samma teknik 
som en lindansare, som har en stång i händerna för att hålla balansen.

Följande observationer kan göras beträffande råttornas nos. Det finns fem rader 
med morrhår på båda sidorna om råttans nos. Varje rad består av fem till nio 
spretande hårstrån, dvs. råttan har totalt några tiotal morrhår på vardera sidan 
av nosen. Ovanför råttans ögon finns dessutom några känselhår som fungerar på 
samma sätt som morrhåren. Morr- och känselhåren är några centimeter långa. 

Det finns inget känselsinne i själva morr- eller känselhåret, men den punkt där 
morrhåret är fäst vid huden är mycket känslig. När spetsen på ett morrhår rör 
vid något känner råttan i vilken riktning och hur mycket håret böjs vid basen 
av morrhåret. Tack vare detta kan råttan sondera sin omgivning noggrant också 
i kolmörker. Med hjälp av morr- och känselhåren får den också reda på vil-
ken form de föremål den stöter på har och om de har en slät eller skrovlig yta. 
Känselsinnet vid morrhårens bas är så exakt att råttan till och med kan urskilja 
vindriktningen med hjälp av dem. Med hjälp av morr- och känselhåren kan 
råttan enkelt röra sig i sina i långa och mörka tunnlar.

När man observerar Heurekas råttor kan man ofta se dem lukta. Luktsinnet är ett 
av råttans viktigaste sinnen. Råttor lägger märke till många lukter som vi män-
niskor inte har en aning om. De kan till exempel lukta sig till om en främmande 
råtta är en nära släkting till dem eller inte. Råttorna kan också lukta på varandras 
urindroppar för att ta reda på vilken råtta som har varit där och för hur länge 
sedan, om råttan i fråga är en hona eller en hane, om det är någon som råttan 
känner eller en främmande råtta, en ung eller gammal, frisk eller sjuk råtta. 
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Råttornas ögon sitter på sidorna av huvudet. Råttan är ett däggdjur och man kan 
utifrån hur däggdjurs ögon är placerade på huvudet avgöra om djuret i fråga är 
ett rovdjur eller ett bytesdjur. Man kan utifrån hur råttans ögon är placerade dra 
slutsatsen att råttan är ett bytesdjur. Hos bytesdjur sitter ögonen oftast på sidorna 
av huvudet. Därför har de ett enormt stort synfält som de använder för att med 
hjälp av minsta rörelse förnimma rovdjur som närmar sig. Samtidigt leder dock 
ögonens placering på sidorna av huvudet till att bytesdjur har dåligt djupseen-
de. Hos en del arter av rådjur har ögonen vänts något framåt, så att de inte ska 
krocka med träd när de flyr. Hos rovdjur är ögonen däremot placerade bredvid 
varandra och framtill på huvudet. Det gör att de har gott djupseende och kan 
bedöma avstånd. På så sätt vet rovdjuren när de ska hugga tag i bytet. Att ögonen 
är placerade på framsidan av huvudet gör dock att rovdjuren har ett litet synfält. 

Råttor ser sämre än människor. Råttornas luktsinne är mycket mer exakt än 
deras synsinne. Råttor är lite närsynta. Om råttan var en människa skulle den 
behöva väldigt starka glasögon. Råttor kan dock urskilja till exempel plötsliga 
rörelser också på längre håll och blir därför skrämda av dem. 

Råttor ser färger på ett annat sätt än människor. Råttor ser inte rött och gult 
över huvud taget. I stället ser de grönt, blått och lila. Råttorna har nytta av detta 
i naturen, eftersom de rör sig i skymningen. Blå och gröna färger syns bättre i 
skymningen än gult eller rött. Råttor kan också förnimma ultraviolett strålning. 
Människan kan inte förnimma ultraviolett strålning, så det är svårt för oss att ens 
föreställa oss hur den skulle se ut. Många blommor har till exempel mönster som 
vi inte kan se. Många kläder som ser vita ut i människors ögon ser helt annorlun-
da ut för råttorna.   

Mer information till läraren

Blogginlägg på temat i råttkorgbollens blogg (på finska)
https://rottakoripallo.wordpress.com/2017/10/20/milta-maailma-nayt-
taa-lemmikkirotan-silmin/

Bakgrundsmaterial om råttans rörel-
ser under råttkorgbollsmatchen

Under spelets gång utför råttan följande rörelser. I början av matchen hoppar 
råttan ner på spelplanen. Därefter letar den upp bollen på planen och tar tag i 
den med tänderna. Råttan transporterar bollen till korgen. Vid korgen ställer 
den sig på bakbenen och håller i bollen med tänderna eller framtassarna. 
Råttan släpper taget om bollen ovanför korgen och bollen faller genom ringen. 
Till sist sträcker råttan på sig för att få en godbit som belöning. Den egentliga 
rörelseserien som hänför sig till korgbollsspelandet och som råttorna tränas i 
bygger på att leta efter bollen, transportera den och sträcka sig på bakbenen. 

Det är lättast att lära djur sådant som påminner om deras naturliga beteende. 
Även om man i naturen inte ser råttor springa tvärs över gården med en korgboll 
i munnen kan man se vildråttor använda munnen för att transportera mat till 
sitt bo. På så sätt är det också ganska lätt för råttorna på Heureka att bära bollen 
över korgbollsplanen med hjälp av tänderna. Att hantera bollen med hjälp av 
framtassarna under korgbollsmatchen är också lätt för Heurekas råttor, eftersom 
de använder framtassarna på samma sätt när de äter mat. Den rörelse som 
råttorna på Heureka gör när de sträcker sig uppåt genom att stå på bakbenen är 
en rörelse som också vilda råttor gör. Att transportera mat, hantera bollen med 
framtassarna och sträcka på sig genom att stå på baktassarna är alla naturliga 
rörelser för råttan.

Det är viktigt för råttornas hälsa att man på Heureka har valt att endast 
tränarörelser som är naturliga för dem. Om en råtta tränas att göra rörelser som 
inte är naturliga för den kan dess leder börja slitas på fel sätt. Det kan leda till 
smärtor hos djuret. 
 

https://rottakoripallo.wordpress.com/2017/10/20/milta-maailma-nayttaa-lemmikkirotan-silmin/
https://rottakoripallo.wordpress.com/2017/10/20/milta-maailma-nayttaa-lemmikkirotan-silmin/
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Bakgrundsmaterial om hur Heurekas 
råttor tränas  

Bakgrundsmaterial om hur råttorna 
upplever korgbollsspelandet

Råttorna på Heureka har tränats med belöningar, dvs. med hjälp av små godbitar. 
Att djur tränas med hjälp av belöningar kallas för positiv förstärkning. Undersök-
ningar visar att positiv förstärkning är den trevligaste och mest effektiva trä-
ningsmetoden ur djurens synvinkel.

För att träningen ska lyckas måste tränaren förstå hur en situation ser ut ur råt-
tans perspektiv. Råttor förstår inte vad människor säger, och därför kan man inte 
med ord förklara för dem vad man vill att de ska göra. Tränaren måste även veta 
mycket om råttan som djur. Tränaren måste till exempel veta hur en råtta beter 
sig, vad den är rädd för och vad den äter. 

Det är lättast att lära djur sådant som påminner om deras naturliga beteende. 
Därför utför även Heurekas råttor sådana rörelser under korgbollsmatchen som 
de även annars utför naturligt. Dessa rörelser är råttans naturliga rörelser. Råt-
torna bär till exempel bollen med tänderna under spelet, precis som de kan bära 
mat i munnen. 

åttorna har lärt sig att spela korgboll stegvis. De har fått lära sig ett litet steg i ta-
get. Det viktiga är att riset som ges som belöning ges till råttan vid rätt tidpunkt. 
Rätt tidpunkt är omedelbart efter att råttan har gjort den rörelse som tränaren 
önskar. I början är rörelserna så små att råttan gör dem av misstag. Till exempel 
sniffar den på bollen. När tränaren ger en risbelöning direkt efter sniffandet lär 
råttan sig att det lönar sig att sniffa på bollen, eftersom den då får en godsak. 

Råttornas intelligens har mycket lite med träningen att göra. Råttan är en av de 
intelligentaste gnagararterna, men när den tränar på att spela korgboll behöver 
den knappt sin intelligens.

Tidigare forskningsrön tyder på att Heurekaråttorna kanske tänker på korgbolls-
spelandet på följande sätt. 

En stor skillnad mellan människor och råttor är att Heurekaråttorna inte tänker 
på korgbollsspelandet som ett spel. Att transportera bollen och placera den i en 
viss korg är ett trick som Heurekaråttorna lär sig att använda för att få något gott. 
Djur upplever många saker på ett annat sätt än människor. I djurens värld finns 
till exempel inget sådant som sport eller spelande. De vet inte heller att det finns 
spelregler eller lag. Heurekaråttornas korgbollsmatch har bara planerats så att 
den i människors ögon ser ut som ett spel. Ur råttornas synvinkel handlar det om 
att utföra en viss rörelseserie så att de får en godbit av sin tränare.

Det är mycket troligt att Heurekaråttorna även tycker om att spela korgboll. 
Heurekaråttorna har alltid tillgång till mat, dvs. de behöver inte spela korgboll 
för att få mat. Råttorna kommer alltid frivilligt till planen när spelet börjar och 
får när som helst lämna planen. Om en råtta blir rädd eller inte vill spela kan den 
lätt hoppa ut från planen. Att en råtta väljer att stanna kvar och spela korgboll 
trots att den har tillgång till annan mat och trots att den lätt kan lämna planen 
skvallrar kanske om att den tycker att det är roligt att spela.

En bra tränare blir aldrig arg på råttan om den inte genast lär sig en rörelse som 
krävs för att spela korgboll. Om råttan inte lär sig måste tränaren fundera på hur 
situationen ser ut ur råttans synvinkel. Genom att använda sin intelligens kom-
mer tränaren på hur och för vad hen ska belöna råttan för att den ska lära sig. 


