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Upptäckarglädje!
Heureka



I det här materialet finns förhandsuppgifter och uppföljande uppgifter till 
Heurekas råttkorgboll för elever i årskurserna 1–6. Uppgifterna stöder sär-
skilt läroämnena modersmål och omgivningslära. Lp-kopplingarna finns 
angivna för varje deluppgift, och i den separata läraranvisningen finns 
dessutom en tabell med LP-kopplingar som omfattar alla uppgifter. 

Användning av materialet: 

Kapitel 1, 2, 3 i läromedlet och kapitel 4 i tillämpad form passar att göras i 
skolan. Uppgifterna kan bilda en större helhet, användas var för sig under 
skolåret eller genomföras endast delvis under en temadag. Man kan till 
exempel skapa en helhet där man bara utför uppgifterna 1.1, 2.2, 3.2 och 
4.2. Materialet är alltså modulärt och kan användas så att olika uppgifter 
kombineras eller utförs var för sig.
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Uppgifterna i det här kapitlet anknyter till serien Förnuftetoch känslor 
samt till förståelsen av dess bakgrundstexter (finns i uppgiftsbilagorna). 
Uppgifterna kan utföras antingen som fristående uppgifter eller i  
samband med undersökningarna i kapitel 2.

1. Uppgifter till den tecknade 
serien Förnuftet och känslor
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tejä

Mål:  

Målet är att eleverna i små grupper ska läsa serien och den bakgrundstext som 
anknyter till en av serierutorna och förstå innehållet. 

Material som behövs: 

– serien Förnuftet och känslorn utskriven, 9 st. (finns i uppgiftsbilagorna)
– de fördjupande texterna till serien Förnuftet och känslor utskrivna och

utklippta (finns i uppgiftsbilagorna)
– anteckningsmaterial
– dokumentkamera eller skärm.

Typ av uppgift: 

läsförståelse, dramaövning, grupparbete

Gör så här:

Förklara ämnet för serien och bakgrundstexten för eleverna: vad man genom 
undersökningar har fått veta om djurs intelligens och känslor. Serien och dess 
bakgrundstext är skriven av en forskare som undersöker djurs känslor.

Dela in klassen i grupper på 3–4 elever. Ge varje grupp hela serien och bak-
grundstexten till en ruta i serien. Ge även varje grupp en fråga som rör läsför-
ståelsen av deras bakgrundstext och som de ska besvara genom att antingen 
diskutera med varandra eller genom att skriva ner ett gemensamt svar på papper. 
Betona för eleverna att de bör motivera sina tankar med hjälp av texten som de 
har läst. 

Frågor som berör läsförståelsen: 

1. Är alla djur lika intelligenta??
2. Kan fiskar lära sig saker?
3. Vad behöver djur?
4. Vad blir djur glada av?
5. Förstår djur vad människor säger?
6. På vilka sätt skiljer sig djurs kroppsspråk från människans?
7. Vad säger texten om djurs känslor?
8. Kan ett djur lägga märke till människors känslor?
9. På vilket sätt är människor och andra djur lika?

Använd er av drama och gå tillsammans igenom innehållet i serierutorna och 
deras bakgrundstexter ruta för ruta med hjälp av övningen Levande statyer. I 
ruta 1 i serien kan eleverna till exempel bli statyer som föreställer en bonobo 
och en nyakaledonienkråka som löser uppgifterna. En tredje elev kan först läsa 
texten i serierutan och sedan redogöra för eller läsa upp gruppens svar på läsför-
ståelsefrågan. När läraren ger sitt tillstånd kan statyerna röra på sig ett ögonblick 
och sedan stelna på sina platser igen.  

Efter Levande statyer kan du använda dokumentkameran för att visa alla ännu 
en serieruta. Diskutera tillsammans de tankar som väcks av rutan och de levande 
statyerna som anknyter till den. Diskutera tillsammans eventuella svåra ord som 
gruppen stötte på vid läsningen av texten. Eleverna kan läsa upp de svåra ord 
som de har antecknat för resten av klassen och förklara dem med hjälp av lära-
ren. Gå igenom alla rutor i serien på samma sätt. 

1.1 Läsning av serien och 
dess bakgrundstext
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Mer information och tips till läraren:  

– Om eleverna vid läsningen stöter på ett ord som de inte förstår kan de skriva 
ner det för att berätta det för resten av klassen. Sedan kan du hjälpa eleverna 
att förstå orden. 

– Ni kan fortsätta dramauppgiften genom att använda övningen Tankeröster. 
I serieruta 1 kan till exempel en av eleverna i en grupp ställa sig bakom de 
båda statyerna och högt berätta vad bonobon eller nyakaledonienkråkan 
tänker i det aktuella ögonblicket.

Kopplingar till läroplanen:

• LP 2014 årskurs 1–2: Uppgiften motsvarar målen M2, M3, M6 och M8 samt 
det centrala innehållet I1 och I2 i läroämnet svenska och litteratur. Uppgif-
ten motsvarar målen M1 och M10 i målen för läroämnet omgivningslära. 
Dessutom stöder uppgiften målet K4 inom mångsidig kompetens.  

• LP 2014 årskurs 3–6: Uppgiften motsvarar målen M2, M3 och M6 samt det 
centrala innehållet I1 och I2 i läroämnet svenska och litteratur. Uppgiften 
motsvarar målen M1 och M10 i målen för läroämnet omgivningslära. Des-
sutom stöder uppgiften målet K4 inom mångsidig kompetens.  
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– Dokumentkamera
– Banderollen eller vimpeln kan skapas genom att fästa ihop kartong.

Alternativt kan ni skapa en tygversion.

Typ av uppgift: 

läsförståelse, grupparbete

Gör så här:

Inled uppgiften på samma sätt som uppgift 1.1 Läsning av den tecknade serien 
och dess bakgrundstexter. Eleverna läser i små grupper igenom serien och den 
bakgrundstext som de har fått. Efter läsningen funderar de tillsammans med sin 
grupp på hur man skulle kunna sammanfatta den bakgrundstext som de har fått 
i en enda mening. Betona för eleverna att de ska kunna motivera sitt förslag med 
hjälp av den text som de har läst. Med yngre elever kan man gå igenom hur man 
diskuterar och uttrycker sin åsikt på ett sätt som respekterar de andra eleverna.

Visa serien ruta för ruta med hjälp av dokumentkameran. Grupperna får berätta 
om den mening som anknyter till deras serieruta.  Skriv ner meningarna så att alla 
kan se dem. Fundera tillsammans på vilken av meningarna som passar in på alla 
rutor i serien eller om man utifrån meningarna skulle kunna hitta på en ny mening 
som passar in på serien och som sammanfattar det centrala budskapet i den. 

Till sist kan ni skapa en banderoll eller en vimpel att hänga upp på väggen i klas-
sen eller i skolkorridoren.

Kopplingar till läroplanen:

– LP 2014 för årskurserna 1–2: Uppgiften motsvarar målen M2, M6 och M8
samt det centrala innehållet I1 och I2 i läroämnet svenska och litteratur. Upp-
giften motsvarar målen M10 och M14 i målen för läroämnet omgivningslära.
Dessutom stöder uppgiften målet K4 inom mångsidig kompetens.

– LP 2014 för årskurserna 3–6: Uppgiften motsvarar målen M2 och M6 samt
det centrala innehållet I1 och I2 i läroämnet svenska och litteratur. Uppgiften
motsvarar målet M10 i målen för läroämnet omgivningslära. Dessutom stöder
uppgiften målet K4 inom mångsidig kompetens.

1.2 Gör en banderoll eller en 
vimpel utifrån serien

Mål:  
Målet är att öva läsförståelse och sammanfatta budskapet i serien och bak-
grundstexten till en mening som kan skrivas på en banderoll eller en vimpel. 

Material som behövs: 
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tejä

Den här uppgiften är en bearbetning av Muurmanns och Avraamidous (2014) 
artikel Animals, Emperors, Senses: Exploring a Story-based Learning Design in a 
Museum Setting. Artikeln har publicerats i facktidskriften International Journal of 
Science Education, Part B.

Mål: 

Syftet är att med hjälp av en dramauppgift hjälpa eleverna att förstå innehållet i 
serien och dess bakgrundstexter. 

Material som behövs:

– serien Förnuftet och känslorna utskriven i nio exemplar
(finns i uppgiftsbilagorna)

– de fördjupande texterna till serien Förnuftet och känslorna utskrivna och ut-
klippta (finns i uppgiftsbilagorna)

– en utskrift av missförstånden i uppgift 1.3 som delas ut till elevgrupperna
(finns i uppgiftsbilagorna)

– något som läraren kan använda som tecken på rollen som härskare
– anteckningsmaterial.

Typ av uppgift: 

dramauppgift, dramafostran, läsförståelse

Gör så här:

Dela in eleverna i nio små grupper och ge varje grupp en egen serieruta med 
tillhörande bakgrundstext. Minst en av gruppmedlemmarna ska ha tillräcklig läs-
färdighet för texterna. Det är viktigt att eleverna förstår vilket innehåll i serierutan 
som fördjupas i bakgrundstexten. 

Gruppen läser tillsammans igenom serien och den bakgrundstext som de har 
fått. Eleverna kan stryka under ord som de har svårt att förstå. När eleverna 
stöter på ett svårt ord ska du instruera dem att först försöka ta reda på ordets 
innebörd tillsammans. Därefter kan du hjälpa eleverna genom att tala med elev-
erna om innebörden i ordet. Det viktigaste är att eleverna förstår sin text så bra 
som möjligt inför dramadelen av uppgiften. 

Be eleverna blunda och berätta följande historia för dem:

När berättelsen är slut bör du kontrollera att alla har förstått innehållet och de 
svåra orden och uttrycken i den. 

1.3 En serierelaterad 
dramaberättelse

Det var en gång för länge sedan ett rike som styrdes av en härskare som själv 
ansåg sig vara mycket skicklig. Varje morgon vaknade härskaren tidigt på 
morgonen, såg ut över sitt vidsträckta rike genom fönstret och åt nöjt sin 
morgongröt. På dagarna tränade han med sitt band, målade tavlor, lagade 
mat och utförde olika arbetsuppgifter. Härskaren var ganska nöjd med sitt liv, 
men stördes av en sak. Hans undersåtar verkade vara synnerligen dumma och 
härskaren hamnade ofta i gräl med dem. 

Härskarens undersåtar hade också ett problem. De tyckte mycket om sin 
härskare, men de ansåg att han ofta missförstod dem. Det var precis som om 
härskaren inte alls förstod sina undersåtar eller också förringade han de-
ras tankar och känslor. En dag, när härskaren hade varit särskilt arg på sin 
undersåte katten, fick katten nog. Den samlade hunden, muränan, kaninen, 
hamstern och de andra undersåtarna och lade fram ett förslag. Katten skulle 
gå ut och söka hjälp hos forskarna i grannriket: kanske skulle de kunna hjälpa 
kungen att bättre förstå sina undersåtar!
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Berätta för eleverna vad syftet med uppgiften är. Eleverna är de forskare i 
grannriket vars hjälp katten och de andra djurundersåtarna behöver. Fors-
karna har länge studerat djurs beteende, intelligens och känslor. Ge varje 
forskargrupp en lapp med ett missförstånd som någon av undersåtarna har 
upplevt. Forskargruppens uppgift är att med hjälp av sin vetenskapliga text, dvs. 
bakgrundstexten till serien, försvara undersåtarna och motivera händelsen eller 
omständigheten för härskaren ur undersåtens perspektiv. Forskarnas mål är 
alltså att hjälpa härskaren att bättre förstå sina undersåtar. Forskarna får lägga 
fram sina motiveringar för härskaren.

Grupperna, dvs. forskarna, läser först igenom det missförstånd som de har fått. 
Därefter ska de med hjälp av sin bakgrundstext hitta på ett försvar för djuret 
eller djuren: hjälpa härskaren att förstå det missförstånd som har uppstått ur 
djurets synvinkel. Eleverna ska diskutera sitt försvar och motiveringarna till 
det i gruppen och till sist skriva ner försvaret. Betona för eleverna att försvaret 
ska basera sig på bakgrundstexten, dvs. på vetenskaplig information. Vid behov 
kan du ge ett exempel på en god motivering.

Missförstånd att dela ut till grupperna  
(finns även som en bilaga att skriva ut): 

Ruta 1:  
Härskaren blev arg på sin katt för att den inte kunde lösa samma uppgift 
som grisen.

Ruta 2:  
Härskaren blev arg på muränan för att den inte kunde samarbeta 
med stenfisken.

Ruta 3:  
Härskaren är arg på hunden för att den har tuggat på kungens favorittoffel.

Ruta 4:  
Härskaren anser att hans undersåtar inte kan uppleva känslor.

Ruta 5:  
Vid frukosten berättade härskaren för hunden att den borde hämta härska-
rens tofflor. Härskaren är arg för att hunden trilskas och inte lyder.

Ruta 6:  
Härskaren är arg på katten för att katten uppenbarligen är sur på honom.

Ruta 7: 
Härskaren vill hålla orkesterövningar i vardagsrummet. Han är förargad över 
att kaninen hela tiden ligger på golvet med öronen mot ryggen och vägrar att 
ackompanjera kungens hornmusik med trummor.

Ruta 8:  
Härskaren märkte att butlern, dvs. marsvinet, hade knaprat på kungens 
morötter. Härskaren är arg på marsvinet för att marsvinet inte verkar förstå 
varför härskaren är arg.

Ruta 9:  
Härskaren tycker det är roligt att leka med grodan. Han tror inte att grodan 
känner smärta eller blir rädd. Härskaren är arg för att grodan inte vill leka 
med honom.
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Spela upp följande dramascener 1–3 tillsammans när forskarna är klara med 
sitt försvar. Gör en överenskommelse med eleverna: när läraren sätter på sig ett 
rolltecken är hen härskare och elevernas uppgift är att vara forskare. Berätta för 
eleverna att forskarnas uppgift är att hjälpa härskaren att förstå, inte att anklaga 
honom. 

Dramascen 1.
Ta rolltecknet och ta på dig det med ryggen mot eleverna. På så sätt blir du härs-
karen. Kalla fram en forskargrupp i taget inför tronen och de andra forskarna 
och låt dem först läsa upp gruppens missförstånd. Sedan får forskargruppen med 
hjälp av sitt skrivna försvar förklara hur det hela ser ut ur djurets synvinkel eller 
vilken missuppfattning det aktuella missförståndet berodde på. Som härskare 
kan du hjälpa forskarna med ytterligare frågor och fundera högt på det som 
forskarna säger. Ta till sist av dig dramatecknet och bli lärare igen. 

Dramascen 2.
Därefter får eleverna möjlighet att ta reda på vad läraren tänker med hjälp av 
övningen Heta stolen. Innan du sätter på dig rolltecknet igen ska du förklara 
reglerna för övningen för eleverna. Läraren, dvs. härskaren, sitter på en stol och 
eleverna, dvs. forskarna, sitter i en halvcirkel framför hen. Forskarna får ställa 
frågor till härskaren om vad hen tänker när hen hör forskarnas tankar kring 
djurs känslor och intelligens. När eleverna har förstått reglerna vänder du än en 
gång ryggen mot eleverna för att ta på dig rolltecknet och bli härskare.

Dramascen 3. 
Gör till sist även övningen Beslutsallén. Berätta för eleverna vad idén med öv-
ningen är innan du tar på dig rolltecknet. Dela in eleverna i två grupper, där den 
ena representerar forskarna och den andra grannländernas härskare som ännu 
inte förstår sig på djur. Härskaren sitter på sin stol och klassen bildar två rader 
framför hen. Härskaren går långsamt mellan raderna. Forskarna har i uppgift 
att viska argument till härskaren för att hen ska förstå sina undersåtar. De andra 
härskarna har i uppgift att uppmana hen att inte förstå djuren och viska sådant 
som har med detta att göra till härskaren. I slutet av allén berättar härskaren för 
alla vilket beslut hen har fattat beträffande sina undersåtar och på vilka grunder.  

Avsluta än en gång övningen genom att ta av dig rolltecknet med ryggen mot 
eleverna. 

Mer information och tips till läraren:

– Rolltecknet för härskaren kan till exempel vara ett pins eller en hatt.
– Slutbehandlingen av uppgiften kan genomföras enligt anvisningarna för

uppgift 2.1.

Kopplingar till läroplanen:

– LP 2014 årskurs 1–2: Uppgiften motsvarar målen M2, M3, M6 och M8 samt
det centrala innehållet I1 och I2 i läroämnet svenska och litteratur. Uppgiften
motsvarar målen M1, M2, M10 och M14 i målen för läroämnet omgivnings-
lära. Dessutom stöder uppgiften målet K1 inom mångsidig kompetens.

– LP 2014 årskurs 3–6: Uppgiften motsvarar målen M1, M2, M3, M6 och
M8 samt det centrala innehållet I1 och I2 i läroämnet svenska och litteratur.
Uppgiften motsvarar målen M1, M6, M10 och M14 i målen för läroämnet
omgivningslära. Dessutom stöder uppgiften målet K1 inom mångsidig kom-
petens.
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Syftet med följande dramaövningar är att öva på de emotionel-
la 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 kapitel 1.

2. Dramaövningar som
anknyter till de emotionella
färdigheterna
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tejä

Denna dramaövning anknyter direkt till dramauppgift 1.3 och den fortsatta 
behandlingen av den ur känslomässigt perspektiv.

Mål: 

Syftet är att identifiera de möjliga känslorna hos djuren och människan i berättel-
sen och att tillämpa den information som har behandlats tidigare. 

Material som behövs: 

– dokumentkamera 
– missförstånden i uppgift 1.3, antingen utskrivna eller projicerade på en skärm

(finns i uppgiftsbilagorna)
– olika emojisymboler, antingen färdigt utskrivna eller hämtade från internet.

Typ av uppgift: 

dramauppgift, dramafostran, läsförståelse

Gör så här:

Eleverna fortsätter att arbeta i samma små grupper som under dramauppgift 
1.3. Eleverna funderar utifrån det missförstånd som anknyter till deras serieruta 
på vilken emoji som skulle kunna beskriva härskarens känslotillstånd och å 
andra sidan känslotillståndet hos det djur eller de djur som missförståndet 
gällde. Till exempel serieruta 3: Härskaren är arg på hunden för att den har 
tuggat på kungens favorittoffel. Eleverna kan bland emojierna välja ut en som 
uttrycker ilska för att beskriva härskaren och en som uttrycker förvirring för att 
beskriva hunden. Det väsentliga är att eleverna fortfarande kommer ihåg det 
viktigaste innehållet i bakgrundstexterna till serien när de väljer ut en 
emojisymbol: man kan inte välja en emoji som uttrycker genans för hunden, 
eftersom hunden enligt innehållet i bakgrundstexten inte är förmögen till detta 
känslotillstånd. Hjälp eleverna att minnas innehållet i texten om det behövs. 

När eleverna har hittat passande emojier ska ni visa dem för de andra eleverna

med hjälp av dokumentkameran. Läs samtidigt på nytt upp missförståndet i den 
serieruta som anknyter till de aktuella emojisymbolerna. Använd 
dokumentkameran för att koppla ihop de utskrivna emojisymbolerna och 
missförstånden med varandra. Alternativt kan du göra en digital version där du 
förser de missförstånd som finns i worddokumentet med emojier som 
motsvarar de emojisymboler som eleverna har letat upp. Det viktiga är att 
emojierna och missförstånden förblir synliga för eleverna och att ni kan 
återkomma till dem. 

Nästa mål är att spela upp missförstånden på nytt, så att emojin och den 
negativa känsla som den beskriver kan bytas ut mot en positiv. Grupperna 
planerar en positiv version av missförståndet i den egna serierutan: hur löses 
situationen mellan härskaren och undersåten nu, när härskaren har fått mer 
information av forskarna? Till exempel kan situationen i serieruta 3 lösas genom 
att hunden fortsätter att tugga på toffeln, men nu förstår härskaren att hunden 
inte gör det av elakhet. Eleverna väljer ut emojier som uttrycker den positiva 
känslan för att beskriva både härskarens och hundens känslotillstånd. 

Spela till sist upp de nya versionerna av missförstånden och låt eleverna byta ut 
emojin som beskriver en negativ känsla mot en positiv emojisymbol.

Eleverna kan också söka efter emojisymboler med hjälp av sin telefon.

– LP 2014 årskurs 1–2: Uppgiften motsvarar målen M2 och M3 samt det 
centrala innehållet I1 och I2 i läroämnet svenska och litteratur. Uppgiften 
motsvarar målen M10 och M14 i målen för läroämnet omgivningslära. 
Dessutom stöder uppgiften målet K3 inom mångsidig kompetens.

– LP 2014 årskurs 3–6: Uppgiften motsvarar målen M2 och M3 samt det 
centrala innehållet I1 i läroämnet svenska och litteratur. Uppgiften motsvarar 
målet M10 i målen för läroämnet omgivningslära. Dessutom stöder uppgiften 
målet K1 inom mångsidig kompetens.  

2.1 Ett lyckligt slut på den serie-
relaterade dramaberättelsen

Kopplingar till läroplanen:

Mer information och tips till läraren:
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Mer information till läraren:

Känslor påverkar kroppens funktion och ger upphov till kroppsliga förnimmel-
ser. Rädsla får till exempel hjärtat att banka och försätter kroppen i ett bered-
skapstillstånd innan man ens hinner tänka efter vad det var som gjorde att man 
blev rädd. Känslor är nödvändiga för människans överlevnad. Känslor lägger inte 
bara grunden till människans överlevnad, utan också till umgänget mellan män-
niskor och spelar även en viktig roll vid inlärning. Professor Lauri Nummen-
maas forskningsgrupp vid Åbo universitet har visat att vi upplever känslor inte 
bara i sinnet, utan även i kroppen och att grundaffekterna har sina egna lägen i 
kroppen. Till dessa grundaffekter räknas vanligen glädje, sorg, rädsla, förvåning, 
avsky och ilska. Forskargruppens forskning har dessutom visat att sambanden 
mellan kropp och sinne är likartade oberoende av individ och kultur. 

Kopplingar till läroplanen:

• LP 2014 årskurs 1–2: Uppgiften motsvarar målet M3 samt det centrala inne-
hållet I1 i läroämnet svenska och litteratur. Uppgiften motsvarar målet M10 i 
målen för läroämnet omgivningslära. Dessutom stöder uppgiften målet K3 
inom mångsidig kompetens.

• LP 2014 årskurs 3–6: Uppgiften motsvarar målet M3 samt det centrala inne-
hållet I1 i läroämnet svenska och litteratur. Uppgiften motsvarar målet M10 i 
målen för läroämnet omgivningslära.

2.2 Stelnade känslor

I den här uppgiften bör det finnas tillräckligt med utrymme att röra på sig.

Mål: 

Syftet med övningen är att öva på att identifiera var en känsla känns i kroppen.

Material som behövs:

– lugn musik och en ljudanläggning.

Typ av uppgift: 

känslofostran

Gör så här:

Sätt på musik. Eleverna får röra sig lugnt i klassen. När musiken avbryts ska du 
nämna en känsla för eleverna, till exempel glädje, sorg, ilska, rädsla eller avsky. 
Eleverna spelar den aktuella känslan på sina platser och utan att uppträda för de 
andra eleverna. Ge i förväg eleverna i uppgift att för varje känsla känna efter var i 
kroppen känslan skulle kunna kännas i en verklig situation. Sätt på musiken igen 
efter en liten stund och gör samma sak igen. 

Fortsätt med övningen tills eleverna har hunnit testa att spela några känslor och 
sätt er sedan i en ring. Diskutera de spelade känslorna tillsammans och hur de 
kan kännas i verkliga situationer. Fråga för varje känsla om någon skulle vilja 
berätta var i kroppen den aktuella känslan känns. De elever som vill kan visa var 
i kroppen de känner den aktuella känslan. Det är bra att betona för eleverna att 
det inte finns några svar som är rätt eller fel när det gäller de kroppsliga förnim-
melser som känslorna orsakar. Du kan ge eleverna den bakgrundsinformation 
om hur känslor påverkar kroppens funktion som finns i tilläggsinformationen 
till läraren. 
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tejä

Mål: 

Syftet med övningen är att väcka tankar om känslornas livscykel hos eleverna. 
Känslor kan växa sig starka och kännas övermäktigt underbara eller förfärliga att 
uthärda, men de avtar alltid till sist.

Typ av uppgift

känslofostran, dramaövning

Gör så här:

Övningen genomförs i ring. Sitt med eleverna i samma gemensamma ring. Börja 
alltid med att berätta om en konkret situation och det känslotillstånd som den 
väcker. Till exempel: 

Ditt fotbollslag har just förlorat för att du föll i ett avgörande läge. 
Du är jättearg. 

Elevernas uppgift är att turas om att spela ilska, så att den spelade känslan i 
början är mycket liten och gradvis växer sig allt större för varje elev. Känslan 
växer därmed som en våg när den rör sig framåt i ringen. När en elev tycker att 
känslan har nått toppen agerar hen en något svagare version av känslan. På så 
sätt börjar känslan minska igen. När känslotillståndet än en gång är mycket litet 
börjar det växa på nytt. Fortsätt på detta sätt tills alla elever i ringen har fått spela 
arga en gång.

Diskutera tillsammans hur det kändes att spela ilska och om eleverna själva har 
upplevt att ilskan har vuxit sig jättestor och därefter till sist avmattats. Eleverna 
behöver inte berätta sina personliga historier om ilska om de inte vill. Diskute-
ra tillsammans hur känslorna alltid blir små igen till sist, även om de har varit 
enormt stora. 

Förslag på situationer att berätta om för eleverna: 
– Du har övat länge på din låt. Du lyckas äntligen spela upp den helt perfekt för

din familj. Du är glad.
– Du har övat länge på ditt framförande. När det är din tur att hålla ditt fram-

förande inför klassen glömmer du helt bort det du har övat på. Du skäms och
känner dig oerhört generad.

– På hemvägen hittar du en liten död fågelunge på marken. Du påminns om din
döda hamster. Du är ledsen.

Kopplingar till läroplanen:

– LP 2014 årskurs 1–2: Uppgiften motsvarar målet M3 i läroämnet svenska och
litteratur. Uppgiften motsvarar målet M10 i målen för läroämnet omgivnings-
lära. Dessutom stöder uppgiften målet K3 inom mångsidig kompetens.

– LP 2014 årskurs 3–6: Uppgiften motsvarar målet M3 i läroämnet svenska och
litteratur. Uppgiften motsvarar målet M10 i målen för läroämnet omgivnings-
lära. Dessutom stöder uppgiften målet K2 inom mångsidig kompetens.

2.3 Känslornas livscykel
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Följande lekar och övningar är avsedda att fungera som 
inledning till temat eller så är målet att öva på att göra 
observationer. Lekarna och övningarna kan användas i 
samband med undersökningarna i kapitel 4.

3. Lekar och
observationsövningar
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tejä

Mål: 

Syftet med leken är att för eleverna åskådliggöra den träningsteknik som används 
för att träna Heurekas råttor. Samtidigt övar eleverna på att göra observationer. 
Den här leken passar särskilt bra att leka före den undersökning som görs i an-
knytning till råttkorgbollen på Heureka och som presenteras i kapitel 4.3. 

Material som behövs:

– Olika saker som finns i elevernas bänkar.

Typ av uppgift: 

vetenskapslek

Gör sä här:

Berätta följande historia för eleverna i början av leken: 

3.1 Lek i att träna djur

Du är djurtränare. Nu har du fått en ny utmaning: du har blivit erbjuden 
att träna en ny djurart. Djurarten kommer att behövas som hjälp i polisens 
arbete. Din uppgift är att bekanta dig närmare med en individ av arten och 
tillsammans med den börja öva på enkla uppgifter genom att träna den med 
en teknik som kallas positiv förstärkning. Vid positiv förstärkning belönas dju-
ret när det gör något som instruktören vill att det ska göra. Djuret som tränas 
får inte straffas, tillrättavisas eller tilltalas på ett elakt sätt.

Dela in eleverna i grupper på tre personer: en av gruppmedlemmarna är tränare, 
en är djuret som tränas och en fungerar som observatör. 

Reglerna för leken är följande:

1. Den som tränas blundar och håller för öronen.
2. Tränaren och observatören kommer överens om en enkel uppgift som an-

knyter till ett föremål. Uppgiften kan till exempel vara att röra vid föremålet,
ta upp föremålet i handen eller placera föremålet på huvudet.

3. Den som tränas får öppna ögonen och ta bort händerna från öronen.
4. Tränarens uppgift är att träna den som tränas till att utföra den överenskom-

na uppgiften. Tränaren får inte använda andra ord än ”bra”. Hen säger detta
ord varje gång den som tränas ens rör sig en aning i önskad riktning.

5. Tränaren får inte bli arg på den som tränas eller tillrättavisa hen, inte heller
efter att uppgiften har utförts.

6. Det är bra om den som tränas gör långsamma rörelser och i mån av möjlig-
het flyttar en kroppsdel i taget.

7. Observatörens uppgift är att observera både tränarens agerande och träning-
en. När ett träningspass är över får hen berätta för tränaren vad som gick bra
under träningen och vad hen skulle kunna testa att göra annorlunda nästa
gång. Observatörens uppgift är alltså att hjälpa tränaren att lyckas.

8. Om tränaren inte lyckas med träningen kan hen säga ”paus”. Då får den som
tränas blunda och hålla för öronen igen. Då får tränaren och observatören
en stund på sig att diskutera vad tränaren borde göra annorlunda. Börja
därefter om från början.

9. Ni kan byta roller flera gånger.
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Demonstrera reglerna genom att först leka att du själv är den som tränas, 
medan en av eleverna är tränare. Tänk högt under demonstrationen och ge 
tränaren tips. Det är bra att gemensamt komma överens om träningsuppgif-
ten, så att det blir lättare att visa vad idén med leken är. 

Betona för eleverna att tränaren och observatören inte får ändra beteendet 
hos den som tränas eller anklaga den om träningen misslyckas. Samma sak 
gäller när man tränar djur på riktigt. I stället kan tränaren och observatören 
tillsammans försöka lösa situationen genom att fundera på vad man skulle 
kunna göra annorlunda. Träningsuppgiften får bytas ut om tränaren märker 
att den är för komplicerad för träningen. 

Diskutera efter leken tillsammans hur det kändes att vara tränare, den 
som tränas eller observatör. Berätta för eleverna att den här träningsleken 
illustrerar hur Heurekas råttor tränas. Heurekas råttor belönas bara under 
träningen, de straffas aldrig. Tränaren blir heller aldrig arg på råttorna, utan 
funderar på vad hen själv skulle kunna göra annorlunda för att träningen ska 
lyckas. Tränaren tycker inte att råttan är dum om den inte lär sig. 

Kopplingar till läroplanen:

– LP 2014 för årskurserna 1–2: Uppgiften motsvarar målet M3 i läroämnet
svenska och litteratur. Uppgiften motsvarar målet M6 i målen för läroäm-
net omgivningslära genom att eleverna får öva på att göra iakttagelser.

– LP 2014 för årskurserna 3–6: Uppgiften motsvarar målet M3 i läroämnet
svenska och litteratur. Uppgiften motsvarar målet M5 i målen för läroäm-
net omgivningslära genom att eleverna får öva på att göra iakttagelser.
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tejä

Att göra noggranna observationer av vad man ser, känner eller hör är en färdig-
het som man behöver öva mycket på. För att uttrycka observationer verbalt krävs 
vana och stöd av en vuxen. Följande lekar och dramaövningar gör det möjligt att 
öva dessa färdigheter med eleverna.

Typ av uppgift: 

vetenskapslek, observation

Kopplingar till läroplanen:

– LP 2014 årskurs 1–2: Övningarna motsvarar målet M6 i omgivningslära i
årskurs 1–2. En del av övningarna motsvarar målet M3 i läroämnet svenska
och litteratur.

– LP 2014 årskurs 3–6: Övningarna motsvarar målet M5 i omgivningslära ge-
nom att eleverna får öva på att göra iakttagelser. En del av övningarna
motsvarar målet M3 i läroämnet svenska och litteratur.

Mål: 

Målet är att öva på att göra observationer.

Material som behövs: 

– Anteckningsmaterial om ni vill skriva ner observationerna.

Gör så här:

Kameraleken kan utföras i vilken miljö som helst. Dela in eleverna i par i början 
av leken. Den ena eleven i paret har i uppgift att fungera som kamera och den 
andra som kameraanvändare. Paren sprider ut sig till olika delar av den miljö 
som du har valt. Eleven som fungerar som kamera blundar och kameraanvända-
ren riktar kameran åt vilket håll hen vill. När kameraanvändaren rör vid kame-
rans axel öppnar kameran ögonen och tittar framåt utan att vrida på huvudet. 
Kamerans uppgift är att beskriva det hen ser så exakt som möjligt. Kameraan-
vändaren fungerar vid behov som sekreterare. När det räcker med beskrivningar 
rör kameraanvändaren vid kamerans axel på nytt, varpå kameran blundar igen. 

Mer information och tips till läraren:

– Det är bra att leka leken flera gånger och i olika miljöer.

– Det är bra att ge eleverna ett exempel på en noggrann beskrivning och hjälpa
eleverna med ytterligare frågor under de första omgångarna av leken.

– Ni kan även öva på kameraleken i förväg genom att gemensamt titta på en bild
i klassen och göra observationer av bilden under lärarens ledning.

3.2 Observationsövningar

Kameralek
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Mål: 

Målet är att öva på att göra observationer med hjälp av känselsinnet och att 
beskriva de observationer som har gjorts. 

Material som behövs:

– olika föremål eller saker ur naturen, till exempel stenar, kvistar, torkade växter
– anteckningsmaterial.

Ni kan till exempel leka leken som en del av en utflykt i den närbelägna naturen el-
ler i klassrummet med föremål som läraren har valt. Under en utflykt kan eleverna 
även själva söka efter de ”föremål” som behövs för leken. Syftet med leken är inte 
att identifiera föremålet, utan att beskriva det. Därför behöver eleverna inte nöd-
vändigtvis känna till de föremål som de känner på så länge de är säkra att använda. 

Gör så här:

Dela in eleverna i par. En av eleverna i paret blundar. Ge varje par ett föremål 
att känna på. Eleven som blundar ska känna på föremålet och så väl som möjligt 
beskriva hur föremålet känns. Den andra eleven i paret har i uppgift att lyssna på 
eller anteckna de observationer som den som känner på föremålet gör. Till sist 
får den som känner på föremålet öppna ögonen och se vad det är som hen har 
beskrivit. Byt sedan roller och ge eleverna nya föremål att känna på. 

Mer information och tips till läraren:

Under övningen kan man även kombinera målen för läroämnena omgivnings-
lära och bildkonst och rita föremålet som man känner på enbart utifrån den 
information som känselsinnet ger. Eleven håller då det föremål eller den sak som 
hen känner på dold under bordet så att hen aldrig ser det/den. Med den andra 
handen skissar hen upp föremålet eller saken på ett papper, till exempel med kri-
ta eller kol. Målet är inte att gissa vad föremålet är eller att rita en så naturlig bild 
som möjligt av det. Det viktigaste är att eleven har tålamod att fokusera på hur 
föremålet eller saken känns och försöker överföra ”känslan” till pappret i form av 
en egen tolkning. Den här uppgiften fungerar bäst med olika svåridentifierade 
saker ur naturen, såsom stenar, torra kvistar, snäckor, frön och torkade blommor. 

Känna på och beskriva föremål

Mål: 

Målet är att fokusera på att göra observationer med hjälp av hörseln. 

Den här observationsövningen kan göras i vilken miljö som helst, men fungerar 
bäst utomhus. Målet är att i lugn och ro lyssna till ljuden i omgivningen. Det är 
inte meningen att man ska gissa vad ljudkällan är, utan man ska ta emot ljuden 
som de är. 

Gör så här:

Eleverna väljer en plats och en ställning som känns bra. Räkna till fem, varefter 
eleverna får koncentrera sig på att lyssna tills du ber dem sluta. När ni har lyssnat 
klart samlas ni för att diskutera hur övningen kändes och vilka slags ljud eleverna 
hörde. Be eleverna att själva bedöma hur lätt eller svårt det var att ta det lugnt 
och bara lyssna på ljuden.

Mer information och tips till läraren:

Den här övningen kräver flera övningsomgångar. Första gången är det bra att 
hålla lyssningstiden så pass lång att så många som möjligt av eleverna lyckas. 
Övningen fungerar bäst parallellt med observationsövningen som ett verktyg för 
att lugna sig. 

Under övningen kan man även kombinera målen för läroämnena omgivnings-
lära och bildkonst och genomföra uppgiften Ljudlandskapsmålning i samband 
med observationen. Då får eleverna måla eller rita de ljud de hör i omgivningen 
som en ljudlandskapsmålning. Målet är inte att rita ljudkällorna som sådana, till 
exempel bilar eller fåglar, utan att koncentrera sig på att måla ljudet på papper i 
sådana former och färger som det har i ens egna tankar.

Observation med hjälp av hörseln
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Mål: 

Målet är att fokusera på att göra observationer med hjälp av känselsinnet och 
omvandla beröringen från partnern till rörelser.  

Material som behövs:

– lugn musik och en ljudanläggning.
Leken kan utföras i klassrummet, men bänkarna måste flyttas.

Gör så här:

Dela in eleverna i par inför leken. Den ena eleven är en mimosaväxt och den 
andra dess skötare. Mimosaväxten blundar och intar sin normala ställning. 
Skötaren får mimosaväxten att växa genom att röra vid den. Beröringarna 
måste komma i lugn takt och på olika ställen på mimosaväxtens kropp, alltid en 
beröring i taget. När mimosaväxten känner en tillgiven beröring, till exempel på 
handen, rör den litet på handen vid punkten för beröringen. Beröringarna måste 
vara tillräckligt långsamma, så att mimosaväxten hinner reagera på dem. Det är 
inte bråttom någonstans. Före leken bör du gå igenom gränserna för beröringen 
med eleverna: vad innebär respektfull beröring av den andras kropp under den 
här leken?

Skötsel av en mimosaväxt

Mål: 

Målet är att med hjälp av synsinnet observera hur den andra eleven i paret rör 
sig och omvandla observationen till egna rörelser. Samtidigt övar man på att 
koncentrera sig och lyssna på andra.

Material som behövs:

– lugn musik och en ljudanläggning.
Leken bör genomföras i gymnastiksalen.

Gör sä här:

Dela in eleverna i par. Paren bör se till att de har tillräckligt med utrymme 
omkring sig för att inte stöta in i andra par. När ni leker leken första gången är 
det bäst att komma överens om vem i paret som ska leda och vem som ska följa 
efter. Längre fram, när alla känner till leken, behöver ni inte komma överens om 
detta. Då måste lekdeltagarna iaktta och lyssna så noga på varandra att de turas 
om att vara ledare på ett naturligt sätt.

Ledaren börjar långsamt röra på sig, och avsikten är att följaren ska upprepa 
rörelserna så bra hen kan. Ledaren ansvarar för att hen utför rörelserna i en 
sådan takt att följaren i praktiken kan upprepa rörelserna samtidigt som ledaren. 
I idealsituationen kan en utomstående inte säga vilken av lekdeltagarna som är 
ledaren och vem som är följaren. 

Påminn eleverna om att de ska använda hela kroppen. Avsikten är inte att paret 
ska röra sig i salen, till exempel från den ena sidan av salen till den andra. Det är 
dock bra om ledaren även använder golvet, till exempel genom att lägga sig ner 
eller genom att röra sig på golvnivå. Rörelsen får med andra ord vara dansliknan-
de och ske på olika nivåer.

Spegelövning
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De små undersökningarna i kapitel 4 genomförs i skolan och på 
Heureka och syftar till att illustrera de olika forskningsfaserna för 
eleverna och väcka deras intresse för naturvetenskap. Elevernas 
åldersnivå har beaktats i forskningsfaserna, som därför har förenk-
lats avsevärt. Vi har valt att ge eleverna färdiga forskningsfrågor i 
uppgifterna. 

4. Undersökningar
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Mål: 

Målet är att öva på att göra en liten undersökning. I samband med undersök-
ningen får eleverna öva på att använda forskningsutrustning, observera, samla in 
undersökningsmaterial och skriva ner forskningsresultaten. 

Kopplingar till läroplanen:

– LP 2014 årskurs 1–2: Uppgiften motsvarar målen M1, M2, M6 och M7 samt
det centrala innehållet I3 och I4 i omgivningslära. Uppgiften motsvarar målen
M2, M6, M8 och M9 samt det centrala innehållet I1 och I2 i läroämnet svenska
och litteratur. Dessutom stöder uppgiften målet K1 inom mångsidig kompetens.

– LP 2014 årskurs 3–6: Uppgiften motsvarar målen M1, M3, M5, M6, M8, M9,
M10 och M15 samt det centrala innehållet I4, I5 och I6 i omgivningslära. Upp-
giften motsvarar målen M1, M3, M6, M7 och M10 samt det centrala innehållet
I1 och I2 i läroämnet svenska och litteratur. Dessutom stöder uppgiften målet
K1 inom mångsidig kompetens.

Sammanfattning av uppgiften: 

Eleverna gör en liten undersökning genom att i ett genomskinligt kärl observera 
insekter som de har hittat i vattnet och deras utseende. Uppgiftshelheten är in-
delad i tre delar: förberedelser för undersökningen, undersökning av 
vatteninsekter under en utflykt och fortsatt forskning i skolan efter utflykten.

Tid som behövs för uppgiftshelheten 
uttryckt i antal lektioner (45 min.): 

– örberedelser för undersökningen: 2–3 lektioner
– undersökning av vatteninsekter under en utflykt: 1–2 lektioner
– fortsatt forskning i skolan efter utflykten: 1–2 lektioner.

4.1 Undersökning i skolan:  
observation av vatteninsekter 

Material som behövs:

– håvar som är tillräckligt täta för att samla in insekter

– låga plastkärl, som gärna får vara transparenta, för observation av insekterna

– en utskrift av undersökningsformulär A till varje elev (finns i uppgiftsbilagorna)

– skrivunderlägg och anteckningsmaterial

– kameran i telefonen eller något annat sätt att spara film- och bildmaterial.
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Ett brev som är adresserat till eleverna i klassen har på ett mystiskt sätt dykt upp i 
skolans postlåda. Läs upp brevet för eleverna. 

Diskutera de tankar som brevet väcker med eleverna och fundera på hur ni skul-
le kunna hjälpa signaturen ”en vänlig granne”. Målet är att få eleverna att komma 
på att ni kan studera vatteninsekternas liv tillsammans. 

Förklara de olika faserna i forskning för eleverna och berätta vad annat ni 
kommer att göra under uppgiftshelheten. Under vatteninsektsundersökningen 
kommer ni att undersöka vatteninsekters beteende. I anslutning till beteendet 
undersöks även vatteninsekternas utseende och livsmiljö.  

De olika forskningsfaserna har i den här undersökningen förenklats till följande.
A) Forskningsfrågor: vilka frågor försöker ni hitta svar på i undersökningarna?
B) Insamling av undersökningsmaterial: håvar används för att fånga in vatten-

insekter att observera i kärlet. Observationer av vatteninsekterna samlas in 
med hjälp av undersökningsformuläret.

C) Forskningsresultat: svar på forskningsfrågorna söks med hjälp av den infor-
mation som har samlats in på undersökningsformuläret.

Utöver undersökningen planeras en utflykt till vatteninsekternas livsmiljö eller 
hem på undersökningsplatsen, och eleverna övar på att observera vatteninsekter.  

Uppgift 1.

Introduktion till undersökningen och de olika 
forskningsfaserna

Kära elever i klass_______ !

Jag kontaktar er direkt och utan omsvep. Jag har ett problem. Jag bor på stran-
den av (det vattenområde som ör målet för utflykten) och mitt huvud är fullt 
av frågor som jag inte får något svar på! Varje dag under mitt morgondopp 
stöter jag på olika små varelser: vatteninsekter. De surrar och brummar, dyker 
och löper på vattenytan och runt omkring mig. Jag skulle vilja veta mer om 
dem, lära känna dem bättre. Men vi har inget gemensamt språk och därför 
kan jag inte tala med dem. Kan ni hjälpa mig?

Signaturen ”en vänlig granne”

Förberedelser för undersökningen

Syftet med förberedelserna för undersökningen är att bekanta sig med de olika 
stadierna i forskning, förbereda utflykten till ett vattenområde, öva på observa-
tionsfärdigheterna med eleverna och översiktligt gå igenom allemansrätten. Som 
vattenområde fungerar till exempel ett dike, en å med långsamt flöde, en damm 
eller en sjö. 

Förberedelserna inkluderar flera olika uppgifter som läraren kan utgå ifrån för 
att skapa en helhet som passar den egna klassen. De viktigaste uppgifterna för 
utförandet av undersökningen är uppgifterna 1, 8 och 9. Eleverna arbetar parvis 
eller i små grupper. 

Målet är att tillsammans fundera över vilka förberedelser som krävs inför utflyk-
ten. Dela in eleverna i små grupper och låt varje grupp skriva ner eller rita sina 
idéer på ett papper. Om det finns ett kapitel om att göra en utflykt i elevernas 
lärobok i omgivningslära så kan ni läsa det i det här sammanhanget. 

Hjälpfrågor till eleverna:
– Vad ska vi ta med oss på utflykten?
– Vad annat måste man tänka på när man ska göra en utflykt?

Uppgift 2.

Förberedelser för utflykten
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Gå tillsammans med eleverna översiktligt igenom allemansrätten. Om det i 
elevernas läroböcker finns ett kapitel som handlar om att göra en utflykt kan det 
användas här. Det viktigaste är att eleverna får en uppfattning om hur man ska 
agera under en utflykt.

Uppgifter om allemansrätten hittar du till exempel hos Luontoliitto eller i 
tjänsten Mappa.  

Använd dokumentkameran eller tavlan för att göra en gemensam minneslista 
utifrån elevernas idéer. Hjälp eleverna, så att de kommer på åtminstone följande: 

– Att ta med på utflykten: håv, ett kärl till insekterna, kläder och skor enligt vädret,
matsäck, penna och papper, (första hjälpen-förpackning), (telefon med kamera),
(klassens pekplatta)

– Att tänka på när man gör en utflykt: vädret, reglerna för utflykten, valet av under-
sökningsplats, dvs. målet för utflykten.

Välj tillsammans med eleverna ut ett mål för utflykten. Lämpliga insektplatser är 
till exempel olika diken, bäckar, åar med långsamt flöde, dammar samt sjösträn-
der eller havsvikar med vassruggar. Vatteninsekter hittas bäst i vegetationen vid 
havsstranden eller stranden av en sjö. Större vattendammar som bildas i gropar i 
strandklippor kan också fungera som hem för olika insekter och deras larver. 

Gör enkla observationsövningar med eleverna med hjälp av lekar. Exempel på 
observationsövningar finns under punkt 3.2 Observationsövningar i råttkorg-
bollsläromedlet. 

Att göra en övningsutflykt. Om eleverna ännu inte har varit på särskilt många 
utflykter är det bra att göra en övningsutflykt med dem i den närbelägna naturen. 
Under utflykten övar ni på väderobservationer, hur man agerar under en utflykt 
och rätt klädsel. Under utflykten kan ni göra observationsövningar, hålla en liten 
matsäckspaus och leka motionsinriktade lekar som lämpar sig för utflyktsmålet. 
När ni i förväg har övat på att vara på utflykt klarar eleverna bättre av att kombinera 
utflykten och forskningsuppgiften.

Uppgift 3.

Uppgift 4.

Uppgift 5.

Uppgift 6.

Uppgift 7.
Läsning av bakgrundsmaterial

I uppgiften används de läroböcker som eleverna använder eller annat material 
som finns färdigt i skolan. Läs de kapitel i läroboken som handlar om vatten-
områden eller utflykter i sådana. Olika kapitel om att studera vädret förbere-
der också eleverna för utflykten. 

Allemansrätten

Observationsövningar

Lekar

Eftersom det kognitivt krävs mycket av eleverna för att utföra undersökningen i 
naturen är det bra att redan i förväg tillsammans med dem planera in en lek 
under utflykten. Lek den till exempel under matsäckspausen eller när eleverna 
behöver en stunds paus.

Övningsutflykt
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– Vad är det för slags vattenområde vi befinner oss vid: havet, en å, en damm,
en göl eller något annat?

– Vilka slags växter finns det på platsen: träd, buskar, vass eller något annat?
– Hurdant är vattnet: lerigt, klart eller kanske grumligt?
– Hur ser bottnen ut: lerig, sandig, stenig eller något annat?

I punkt 3 bör eleverna försöka skriva ner eller rita i vilket vattenskikt insekten 
fångades. 

I punkt 4 i formuläret antecknas observationer kring vatteninsektens utseende. 
Du kan visa eleverna en bild av en vatteninsekt samtidigt som ni gemensamt går 
igenom vilka slags observationer man kan anteckna i punkt 4. 

Det är bra att uppmärksamma följande saker i vatteninsektens utseende: 

– Hur många par ben har insekten?
– Hurdana ben har vatteninsekten?
– Hur många segment består insektens kropp av?
– Har den antenner, synliga käkar, vingar?
– Vilken färg har insekten?

I punkt 6 i formuläret antecknas observationer kring vatteninsektens beteende i 
vattenkärlet. Eleverna kan till exempel observera följande:

– Befinner sig vatteninsekten på bottnen eller vid vattenytan?
– Försöker vatteninsekten gömma sig under en sten eller under ett löv på vattenytan?
– Stannar vatteninsekten kvar på sin plats eller rör den på sig?
– Hur rör vatteninsekten sig?

Uppgift 9.

Bekanta er med undersökningsformuläret

Bekanta er i förväg med undersökningsformuläret och hur man fyller i det. Det 
är bra om eleverna fyller i undersökningsformuläret parvis under utflykten. De 
viktigaste punkterna på undersökningsformuläret är punkterna 1, 3, 4 och 6, 
eftersom eleverna besvarar forskningsfrågorna med hjälp av dem.

Punkterna 1 och 3 i formulär A beskriver vatteninsektens livsmiljö.  I punkt 1 
ante-cknas de egna observationerna av utflyktsplatsen: hur ser det ut på 
utflyktsplatsen? 

Ge eleverna forskningsfrågorna. 
– Hur ser livsmiljön ut för de vatteninsekter som undersöks?

Hur ser det ut på utflyktsplatsen? I vilket vattenskikt hittades 
insekten?

– Hur ser vatteninsekten som undersöks ut?
– Hur beter sig vatteninsekterna som undersöks under observationen?

Forskningsfrågorna kan delas upp så att varje par eller grupp svarar på endast en 
fråga. Alternativt kan klassen tillsammans söka svar på alla forskningsfrågor. I 
båda alternativen bör alla elever fylla i samma delar av undersökningsformuläret, 
så att alla får observera vatteninsekterna, deras utseende och livsmiljö. 

Mer information till läraren:

Det är viktigt att beskriva vatteninsektens miljö, eftersom organismer alltid är 
kopplade till en viss miljö. Vatteninsektens utseende skvallrar om den miljö som 
den har anpassat sig till och anknyter till vatteninsektens beteende. Vatteninsek-
tens beteende är också kopplat till dess livsmiljö.

Uppgift 8.

Forskningsfrågor
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Bekanta er i förväg med hur man använder en håv, undersökningskärlet och 
vatteninsektens välbefinnande under undersökningen. 

Diskutera och öva tillsammans på hur håven fungerar:
– Sätt lite vatten i observationskärlet eller det separata kärl som är avsett för

sköljning av håven.
– Det måste passera så mycket vatten som möjligt genom håven! Dra håven

igenom vattnet minst 10–15 gånger innan ni kontrollerar om det finns några
insekter i den. Det finns lite vatten i observationskärlet eller i ett annat kärl för
att det ska vara lättare att flytta insekten från håven till vattnet.  Vänd ut och
in på bottnen av håven och skölj den i vattnet i vattenkärlet, så att eventuella
insekter som har fångats sköljs ner i vattnet.

– Ni bör använda håven i olika vattenskikt och på olika platser: vid ytan och
bland vegetation.

– Håven bör inte placeras direkt i bottengyttjan, utan ni bör hellre göra så här:
rör först upp gyttja med foten eller en käpp och använd därefter håven för att
samla upp gyttjan som har virvlat upp och blandats med vattnet.

– Stenar och gyttja täpper lätt igen håven eller kan till och med få den att gå
sönder! Därför bör den inte användas direkt i bottengyttjan.

– Om håven blir mycket lerig kan ni skölja av den emellanåt och sedan fortsätta
att sila.

– Om det finns stenar i vattnet lönar det sig att vända på dem och se om det finns
insekter under dem.

– Att använda håven kräver tålamod och envis forskarkaraktär!

Visa upp kärlen där de hittade vatteninsekterna ska placeras. Det är bra om 
kärlet är tillräckligt brett och djupt, så att insekten verkligen har utrymme nog 
att röra sig i det. I bästa fall är kärlet genomskinligt, vilket möjliggör observa-

tion också från sidan. Inred kärlen med hjälp av det naturmaterial som finns 
på undersökningsplatsen. Det är bra att placera en sten och till exempel ett par 
löv som gömställen i kärlet, så att vatteninsekten kan gömma sig. Om ni hittar 
vatteninsekten i bottengyttjan ska ni sätta bottengyttja i kärlet innan ni häller i 
vatten och placerar insekten där. Påminn dock om att det är meningen att man 
ska kunna urskilja vatteninsekten i kärlet. 

Påminn till sist om den etiska sidan av undersökningen. Man kan inte låta 
observationskärlet stå i solsken länge. Vattnet i ett litet kärl börjar snabbt värmas 
upp och insekten börjar må dåligt. Då är inte heller undersökningsresultaten 
tillförlitliga. I slutet av uppgiften släpps vatteninsekterna ut i naturen igen av 
forskningsetiska skäl.

Uppgift 10.

Introduktion till forskningsutrustningen och 
vatteninsektens välbefinnande
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Undersökning av vatteninsekter  
under en utflykt

För uppgifterna i det här avsnittet behövs undersökningsformulär A. 

Målet är att öva på att använda enkla instrument, observera vatteninsekter 
och göra anteckningar i undersökningsformuläret. Vid behov används även 
telefonkameror eller skolans pekplattor som stöd för observationen.

Mer information och tips till läraren:

– Om eleverna precis håller på att lära sig skriva kan de även göra antecknin-
gar genom att rita eller diktera sina observationer i sin telefon. Eleverna kan 
även filma vatteninsektens beteende med hjälp av telefonen eller pekplattan 
och skriva ner sina observationer i klassen efter utflykten. Vatteninsektens 
utseende kan sparas genom att man fotograferar den, vilket gör det lättare att 
göra observationer av utseendet genom att förstora bilden. 

– De viktigaste punkterna för undersökningen i undersökningsformulär A är:  
1. Beskriv vatteninsektens miljö,  
3. I vilket vattenskikt hittade du insekten? 
4. Hur ser vatteninsekten ut? och  
6. Hur beter sig vatteninsekten i kärlet?

Om det behövs kan formuläret sammanfattas till endast dessa frågor. 
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Skriva eller rita anteckningar i punkterna 4 och 6 i formuläret. Observation av 
de hittade insekternas utseende och beteende. Om eleverna vill kan de även 
fotografera eller filma insekten.

När ni har observerat vatteninsekten tillräckligt ska ni släppa ut den i naturen 
igen på ungefär samma plats som den hittades på. Det är viktigt att forskning 
bedrivs på ett sätt som är etiskt hållbart för djuret.

Fånga vatteninsekter med hjälp av en håv. Gå ännu en gång igenom hur man 
använder håven. 

Med hjälp av håven kan eleverna hitta till exempel följande vatteninsekter: 
– På vattenytan kan man till exempel hitta skräddare, virvelbaggar,

ryggsimmare och bäcklöpare.
– Bland vattenvegetationen kan man hitta dykare och dykarlarver.
– I vatten från bottengyttjan eller under en sten kan man hitta olika

insektslarver och maskar.

Om det inte finns håvar så att det räcker till varje par kan man till och med 
använda bastuskopor av plast eller stora burkar för att fånga insekterna. Eftersom 
de är svårare att använda än en håv bör ni i så fall turas om att använda de olika 
fångstredskapen.

Det är bra att betona för eleverna att alla par inte behöver fånga egna insekter. 
Om ni fångar ett par vatteninsekter kan alla elever turas om att observera samma 
insekter. 

Det kan vara svårt för eleven att se i vilket vattenskikt hen fångade en vatten-
insekt i håven. Om eleven lyckades göra denna observation kan hen anteckna 
den i undersökningsformuläret. 

Intag av matsäcken och lek. Ta en paus i observationerna när det passar och 
fokusera på att äta och leka en lek tillsammans.

Uppgift 1. Uppgift 3.

Uppgift 2.

Uppgift 4.

Uppgift 5.

Observation av livsmiljön

Använd en observationslek som eleverna känner till sedan tidigare, till exempel 
kameraleken (se 3.2 Observationsövningar) och låt eleverna parvis observera 
vatteninsekternas miljö. Skriv ner eller rita observationerna så detaljerat som 
möjligt under punkt 1 i undersökningsformuläret.

Observation av vatteninsekter

Fånga vatteninsekter 

Ifyllnad av resten av formuläret

Eleverna fyller i de övriga punkterna i formuläret.

Paus
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Fortsättning av undersökningen i skolan 
efter utflykten

Läs än en gång upp ett brev som har skickats av signaturen ”en vänlig granne” 
för eleverna. 

Gå med eleverna igenom vad som har hänt hittills i undersökningen. Eleverna 
har fått en uppgift och forskningsfrågor. Eleverna har observerat vatteninsekter 
och deras livsmiljö och antecknat sina observationer i undersökningsformulä-
ren. Nästa steg är att ni gemensamt tittar på elevernas anteckningar och till sist 
besvarar forskningsfrågorna. 

Uppgift 1.

Introduktion till den fortsatta undersökningen

Bästa elever i klass _______ !

En liten fågel viskade i mitt öra att ni har varit ute och bekantat er med mina 
grannar vatteninsekterna. Jag är så sprittande glad över den här informatio-
nen! Jag kan knappt simma omkring på mina platser, och det pirrar i fjällen 
av förväntan över att få läsa era observationer av mina grannar och er 
information om dem. Vad fick ni reda på?

Signaturen ”en vänlig granne”

Målet är att gå igenom elevernas anteckningar i undersökningsformulären och 
sammanställa observationerna till ett gemensamt undersökningsmaterial för  
hela klassen.

Paren som har fyllt i undersökningsformuläret tillsammans slås samman till 
grupper på fyra personer. Om flera par har observerat samma insekt bör grup-
perna bildas så att par som har iakttagit samma insekt bildar en grupp på fyra 
personer. Grupperna diskuterar det som de har antecknat i undersökningsfor-
muläret. Följande frågor fungerar som stöd för diskussionen: 

– Vilka observationer i formulären är likadana?

– Finns det observationer som skiljer sig åt i formulären?

Grupperna presenterar sitt undersökningsmaterial för resten av klassen. Grup-
pernas observationer sammanställs samtidigt under lärarens ledning till ett 
undersökningsmaterial som är gemensamt för hela klassen och som omfattar 
varje insekt som hittades. I det gemensamma undersökningsmaterialet 
inkluderas endast observationer som anknyter till forskningsfrågorna, dvs. 
observationer av vatteninsekternas utseende, beteende och livsmiljö. Det är bra 
om det gemen-samma undersökningsmaterialet hela tiden är synligt för klassen, 
till exempel med hjälp av en dokumentkamera. 

Om eleverna spelade in filmmaterial eller tog bilder av insekterna ska ni gå 
igenom materialet tillsammans och vid behov komplettera sammanfattningen av 
elevernas undersökningsmaterial. 

Uppgift 2.

Undersökningsmaterial
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– Hurdan livsmiljö hade de undersökta vatteninsekterna: hur ser det ut på utflykt-
splatsen? I vilket vattenskikt hittades vatteninsekten?

– Vilka slags egenskaper kan vatteninsekten ha?

– Hur betedde de undersökta vatteninsekterna sig under observationen?

Alternativt kan du också dela upp forskningsfrågorna mellan grupperna, så att 
varje grupp skriver ner sina forskningsresultat gällande endast en forsknings-
fråga eller så kan hela klassen formulera forskningsresultaten tillsammans. 

Om läraren eller eleverna kan identifiera vatteninsekterna kan ni tillsammans 
leta reda på och läsa mer information om dessa vatteninsekter. 

Berätta till sist att du kommer att skicka de forskningsresultat som eleverna 
gemensamt har sammanställt till signaturen ”en vänlig granne”. 

Bakgrundsmaterial om vatteninsekter

Följande insekter är typiska vatteninsekter i den finländska naturen. Mygg-
larver, virvelbaggar (Gyrinidae), ryggsimmare, trollsländelarver, dykare, 
skräddare (Gerridae-familjen), vattenskorpioner och bäcklöpare (Veliidae). 

Bra insektsböcker till eleverna:
– Me selkärangattomat. Eeva-Liisa Ryhänen. Lasten Keskus Oy, 2011.
– Ötököitä Suomen luonnossa. Jani Kaaro. Otava, 2008.

Bra insektsböcker till läraren: 
– Hyönteiskirja, 250 Suomen hyönteistä värikuvina. T. Ja E. Hagström.

Fortuna förlag, 2013, 2014 eller 2017.
– Pohjois-Euroopan hyönteiset. Michael Chinery. Tammi, 1978.
– Luomus insektsguide för undervisningsbruk som kan laddas ner i pdf-format.

https://laji.fi/theme/hyonteisopas . Med hjälp av guiden kan man identifiera
insekter på ordningsnivå. Innehåller bilder av många insektsordningars akva-
tiska larver.

Uppgift 3.

Forskningsresultat 

Syftet är att formulera kortfattade forskningsresultat utifrån undersöknings-
materialet. Forskningsresultaten formuleras i små grupper och gäller den 
vatteninsekt som gruppen har observerat.  Gruppen ska i sina forskningsresultat 
använda sig av klassens gemensamma undersökningsmaterial.  Under-
sökningsresultaten skrivs ner på papper eller kartong och förses även med en 
bild eller teckning av vatteninsekten. 

Forskningsfrågorna är: 

https://laji.fi/theme/hyonteisopas
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Observationsövningarna i kapitel 3 förbereder eleverna för observationen 
av råttorna.

Mål: 

Syftet är att öva på att göra en undersökning och ge eleverna ett exempel på ett 
sätt att bedriva djurrelaterad forskning. I samband med undersökningen får 
eleverna öva på att ställa hypoteser, göra observationer och samla in undersöknin-
gsmaterial samt formulera forskningsresultat.

Kopplingar till läroplanen:

– LP 2014 årskurs 1–2: Uppgiften motsvarar målen M1, M2, M5, M6, M7, och
M14 samt det centrala innehållet I4 i omgivningslära. Uppgiften motsvarar
målen M2, M6 och M9 samt det centrala innehållet I1 i läroämnet svenska och
litteratur. Dessutom stöder uppgiften målet K1 inom mångsidig kompetens.

– LP 2014 årskurs 3–6: Uppgiften motsvarar målen M1, M5, M6, M10 och M15
samt det centrala innehållet I4 i omgivningslära. Uppgiften motsvarar målen
M1, M3, M6 och M10 samt det centrala innehållet I1 och I2 i läroämnet svenska
och litteratur. Dessutom stöder uppgiften målet K1 inom mångsidig kompetens.

Sammanfattning av uppgiften: 

Eleverna gör en liten undersökning genom att observera vetenskapscentret 
Heurekas korgbollsråttor. Uppgiftshelheten är indelad i tre delar: förberedelser för 
undersökningen, observation av råttorna under utflykten och fortsatt forskning i 
skolan efter utflykten.

4.2 Undersökning i skolan och  
på Heureka: observation av råttor

Tid som behövs för uppgiftshelheten uttryckt i antal lektioner 
(45 min.): 

– förberedelser inför Heurekabesöket: 1–2 lektioner

– besök på Heureka

– fortsättning på forskningsuppgiften i skolan efter Heureka-besöket: 2 lektioner.

Material som behövs:

– wn utskrift av undersökningsformulär B till varje elev
(finns i uppgiftsbilagorna)

– en utskrift av bilden över råttans uppbyggnad till varje elev 
(finns i uppgiftsbilagorna)

– anteckningsmaterial till varje elev

– telefonkamera eller skolans pekplatta om det behövs

– ritpapper om det behövs.
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I skolan före Heureka-besöket

Syftet med den förberedande lektionen är både att förbereda eleverna för besöket 
på Heureka i allmänhet och att inleda forskningen.

Berätta för eleverna vilka skeden som ingår i uppgiftshelheten och diskutera 
målen. Syftet med uppgiftshelheten är att öva på att göra en liten undersökning. 
Föremålet för undersökningen är Heurekas råttor och deras beteende. Undersök-
ningen är indelad i tre steg:
1. Före Heureka-besöket inleder ni forskningen och sätter er in i hur observa-

tionen av råttorna, dvs. insamlingen av undersökningsmaterialet, kommer att
genomföras på Heureka.

2. På Heureka samlar ni in undersökningsmaterialet.
3. Efter Heureka-besöket fortsätter ni undersökningen genom att granska det

insamlade undersökningsmaterialet och formulera forskningsresultat utifrån
detta.

Presentera de olika faserna i forskning för eleverna. Forskningsfaserna har i den 
här undersökningen förenklats till följande:
A. Forskningsfrågor: de frågor som man försöker hitta svar på i undersökningarna.
B. Uppställande av en hypotes: eleverna tänker ut ett möjligt svar på

forskningsfrågan.
C. Insamling av undersökningsmaterial: observationer av tamråttorna på Heure-

ka samlas in med hjälp av undersökningsformuläret.
D. Forskningsresultat: eleverna formulerar svar på forskningsfrågorna med hjälp

av de observationer som har samlats in med undersökningsformuläret och
funderar på om hypotesen/hypoteserna bekräftades.

E. Reflektera: ta del av texterna om tamråttor och diskutera forskningsresultaten.

Diskutera även med eleverna vad som i det här sammanhanget avses med under-

Uppgift 1.

Berätta om målen och undersökningen

sökning, undersökningsmaterial och forskningsresultat till exempel genom 
tidigare forskningsfaser. 

Undersökningen kan genomföras parvis eller i små grupper. När undersöknings-
materialet samlas in fyller dock varje elev i ett eget formulär.

Uppgift 2.

Introduktion till undersökningen

Läs i förväg upp följande korta berättelse för att rikta elevernas fokus mot 
forskararbetet. Medan du läser berättelsen kan eleverna blunda. 

Grattis, ni har utsetts till medlemmar i en viktig forskningsgrupp. I den här 
forskningsgruppen arbetar många skickliga djurforskare. Ni har fått Heurekas 
råttor, dvs. tamråttor, som gemensamt undersökningsobjekt. Det är er uppgift 
att genom observationer studera råttornas beteende, deras utseende och den 
miljö de lever i. Skriv ner era observationer i detalj! Därefter har er forsknings-
grupp i uppgift att diskutera och formulera forskningsresultat med hjälp av era 
egna observationer. Lycka till med det första skedet av forskningsarbetet!

Elevernas forskningsfrågor är följande:

– Vilka aktiviteter använder råttan sin tid till?

– Hur ser en råtta ut?

– Hur ser råttans livsmiljö ut på Heureka?

Berätta för eleverna att de ska försöka hitta svar på dessa frågor under undersök-
ningen. Eleverna kan arbeta parvis eller i små grupper. 

Uppgift 3.

Forskningsfrågor 



32

För att formulera en hypotes drar eleverna sig till minnes vad de vet om råttor. 
Detta kan till exempel göras gemensamt under ledning av läraren.  Alternativt 
kan eleverna tillsammans med sin partner eller sin grupp rita en tankekarta över 
en råtta på ett papper. Gå igenom tankekartorna tillsammans. 

Hypotesen formuleras i anknytning till fråga 1. Eleverna funderar parvis eller i 
sina grupper tillsammans på vad Heurekas tamråttor använder sin tid till, dvs. vad 
de skulle kunna tänkas göra under observationsperioden. Det är bra att påminna 
eleverna om att hypotesen ska anknyta till den tidigare kunskapen om råttor. 

Skriv ner hypotesen i punkt 2 i undersökningsformulär B.

Målet är att bekanta sig med undersökningsformuläret och dela upp de saker 
som ska observeras mellan eleverna. Dela ut egna undersökningsformulär till 
eleverna och ge dem tid att först läsa igenom dem parvis eller i sina små grupper. 
Gå sedan igenom undersökningsformuläret och kontrollera om det finns några 
svåra ord. 

Därefter får eleverna färdigt fylla i punkt 1 i formuläret så långt det är möjligt. 

Punkt 5 i formuläret innehåller flera saker att observera i fråga om tamråttornas 
beteende. En person klarar inte av att observera flera olika saker samtidigt.  

Uppgift 4.

Uppgift 5.

Uppgift 6.

Tidigare kunskaper om råttor

Formulering av en hypotes

Introduktion till undersökningsformuläret och fördelning 
av sakerna som ska observeras 

I undersökningar av djurs beteende fördelas därför sakerna som observeras mel-
lan forskarna, så att en forskare endast observerar en eller två saker åt gången. 
Beroende på hur eleverna fyller i punkt 5 i undersökningsformuläret kan de 
klara av att iaktta 1–5 saker under observationen. Det är värt att notera att ju 
färre saker det finns att observera, desto mer tillförlitligt är forskningsresultatet. 
Det viktiga är att dela upp de saker som enligt formuläret ska observeras mellan 
eleverna, så att råttans varje beteende observeras av minst en elev. Om en elev 
observerar flera beteenden samtidigt underlättas uppgiften av att beteendena 
finns intill varandra i formuläret. 

Det är bra att i förväg komma överens om hur punkt 5 i formuläret ska fyllas i. 
Med mindre elever är det bra att komma överens om att eleverna sätter ett kryss i 
formuläret när de ser vilken råtta som helst utföra ett beteende för första gången. 
De behöver inte sätta ett kryss till om en annan råtta senare uppvisar samma be-
teende. Föremålet för undersökningen är då vilket slags beteende som förekommer 
hos råttor. Om en elev bara antecknar om ett visst beteende förekommer eller 
inte kan det hända att hen kan observera fler än två beteenden i taget. Antalet 
saker som observeras bör dock vara högst 5. Det är bra att lägga 5–10 minuter på 
observationen. 

Med större elever kan man alternativt komma överens om att en elev ska obser-
vera endast ett eller två av råttans beteenden. Att samla in material på det här 
sättet är betydligt svårare.  Tanken är att eleven sätter ett kryss i formuläret varje 
gång hen ser en råtta börja med ett beteende som är föremål för observation. 
Därmed kan samma råtta ge upphov till flera kryss i formuläret. Föremålet för 
undersökningen är då vilket slags beteende som förekommer hos råttor och i hur 
stor utsträckning. Då är det viktigt att alla elever verkligen observerar råttorna 
lika länge och orkar fokusera enbart på råttorna under observationstiden, även 
om råttorna inte ägnar sig åt det beteende som ska observeras. Det är bra att för-
klara för eleverna att råttor rör sig mycket snabbt och att det kan hända mycket 
medan djurforskaren har uppmärksamheten riktad mot ett annat håll. Man bör 
även komma överens med eleverna om på vilka villkor de kan sätta ett kryss i 
formuläret. Om en råtta till exempel äter något utan avbrott räcker det med ett 
kryss. Om en råtta ibland lägger ifrån sig maten och sedan lyfter den till munnen 
igen kan man sätta ett nytt kryss i formuläret. Man bör reservera 10 minuter för 
observationen. 
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Diskutera med eleverna att råttorna inte nödvändigtvis kommer att uppvisa just 
det beteende som eleven ska observera. Det är också ett viktigt forsknings-
resultat, att råttor inte gör något! 

Kom i förväg överens med eleverna om hur många minuter de åtminstone bör 
orka koncentrera sig på att enbart observera råttornas beteende. Den tid som ska 
läggas på observationen antecknas i punkt 5 i undersökningsformuläret.

Punkterna 3 och 4 i undersökningsformuläret ska fyllas i efter den egentliga ob-
servationen. Gå tillsammans igenom hur punkterna kan fyllas i. Diskutera med 
eleverna att det är mycket viktigt för undersökningen att de bara skriver ner eller 
ritar det de ser. Det är inte meningen att de ska skriva ner information som de 
har läst någonstans eller som de känner till sedan förut. På så sätt blir forsknings-
resultaten mer tillförlitliga.

Viktigt att tänka på:

När det gäller insamlingen av materialet, dvs. observationen av råttorna, bör 
eleverna påminnas om vad gott uppförande innebär för en forskare. En bra 
forskare stör inte undersökningsobjektet, dvs. råttorna, genom att knacka på 
fönsterglaset.  En bra forskare låter även andra forskare arbeta i lugn och ro och 
koncentrerar sig på sina egna observationer. 

Uppgiften är inte heller en tävling! En god djurforskare försöker inte bara kryssa 
för så många undersökningsobjekt som möjligt, för då kan det hända att något 
viktigt förbises. 

Gå tillsammans med eleverna igenom schemat och de gemensamma reglerna för 
Heureka-besöket. Du kan visa eleverna bilder av råttkorgbollen och Heureka på 
Heurekas webbplats. Undersökningar visar att detta hjälper eleverna att orientera 
sig inför besöket och är särskilt viktigt för elever som inte har besökt Heureka 
tidigare. Mer anvisningar om detta finns i Läraranvisningarna. 

samtidigt. När eleven spelar in filmmaterialet bör hen hålla apparaten vågrätt 
och hela tiden filma på samma avstånd, från samma ställe och under flera 
minuter utan avbrott. På så sätt får ni ett filmmaterial om råttorna som gör att 
ni kan fortsätta observationen tillsammans även i skolan. Bilderna som eleverna 
har tagit kan senare användas i skolan för att kontrollera olika saker som gäller 
råttornas utseende. 

Om ni tar bilder måste ni ta dem utan att använda kamerans blixt, eftersom den 
kan störa råttorna. 

Uppgift 7.

Uppgift 8.

Uppgift 9.

Användning av pekplattor eller elevernas mobiltelefoner

Fundera i förväg på om eleverna ska använda sina mobiltelefoner eller skolans 
pekplattor för att filma och fotografera råttorna på Heureka. Om svaret är ja är 
det bra att i förväg komma överens om vilka elever som ska fokusera på att 
filma och hur det ska gå till. En elev kan inte både observera och filma råttorna 

Observationsövning

Gör en eller flera observationsövningar med eleverna. Olika alternativa övningar 
finns i kapitel 3. 

Berätta för eleverna att observation ofta spelar en viktig roll i en djurforskares 
arbete. Det är en färdighet som man kan öva på. Det är bra att inleda observa-
tionen av råttorna på Heureka på samma sätt som ni inledde observations-
övningen i skolan: genom att blunda och räkna till fem i tankarna. 

Förberedelser inför Heureka-besöket
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Uppgift att utföra på Heureka

Observera Heurekas råttor bakom glaset

Plats för genomförandet: 

Heurekas råttkorgboll, fönstret mot Evenemangstorget.

Material som behövs:

– anteckningsmaterial
– skrivunderlägg
– undersökningsformulär B (finns i uppgiftsbilagorna)
– ritpapper.

Tips: 
Om gruppen inte kan besöka Heureka kan ni i stället titta på det färdiga film-
materialet om råttors beteende. Det kan vara bra att stänga av ljudet, så att det 
blir lättare att observera. 

Gör så här:

Se till att varje elev har undersökningsformulär B: observationsformulär för 
Heurekas råttor.

Före uppgiften bör du ge eleverna en introduktion i rollen som djurforskare 
enligt följande. 

Nu är du djurforskare. Din uppgift är att observera Heurekas råttor. 
1. Blunda först och räkna långsamt till fem (5) i tankarna. Öppna ögonen.
2. Titta i lugn och ro på råttorna bakom glaset. Skriv ner dina observationer.

Nu är eleverna redo att utföra sin undersökning. 

https://www.youtube.com/watch?v=QLEfxIFTSTw
https://www.youtube.com/watch?v=QLEfxIFTSTw
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I skolan efter Heureka-besöket

Målet är att efter Heureka-besöket fortsätta undersökningen med hjälp av det 
undersökningsmaterial som samlades in genom observationerna på Heureka. 
Eleverna får utifrån materialet formulera forskningsresultat och reflektera över 
resultaten. Bakgrundstexterna till uppgifterna finns i Läraranvisningarna.

Läs en berättelse för eleverna för att få dem att fokusera på uppgifterna. 

Målet är att kombinera det undersökningsmaterial som eleverna har samlat in. 
Eleverna går parvis eller i små grupper igenom de observationer som de har 
antecknat i formulären. Betona att varje forskares anteckningar eller insamla-
de material är viktiga som sådana. Eleverna får inte längre göra ändringar eller 
kompletteringar i sina uppgiftsformulär. 

Följande frågor fungerar som hjälpfrågor för eleverna: 
1. Vad har observationerna gemensamt?
2. Vilka skillnader finns det mellan observationerna?

Gå under lärarens ledning tillsammans igenom och diskutera elevernas obser-
vationer, dvs. samla materialet i samma formulär. Du kan skriva ner det som 
eleverna berättar i ett tomt formulär med hjälp av en dokumentkamera. Det är 
viktigt att sammanställa materialet i ett gemensamt formulär, så att eleverna kan 
använda sig av det undersökningsmaterial som alla har samlat in gemensamt när 
de formulerar svaren på forskningsfrågorna. 

Om eleverna har spelat in filmmaterial om råttorna kan ni här titta på filmerna till-
sammans och samla in ytterligare observationer till det gemensamma formuläret. Uppgift 10.

Uppgift 10.

Rikta elevernas fokus mot den fortsatta undersökningen

Genomgång av undersökningsmaterialet

Bra jobbat, forskare! Ni har samlat in material till er undersökning genom 
observationer. Nästa steg är att gå igenom era observationer tillsammans och 
formulera svar på era forskningsfrågor. Stämmer er hypotes? Dessutom får 
ni tillgång till fler forskningsrön som andra forskare har gjort om råttor. Ni 
kan jämföra era resultat med tidigare forskningsdata om råttor. Bekräftar era 
observationer de tidigare forskningsrönen?

Målet är att utifrån materialet skriva forskningsresultat parvis eller i små grup-
per. Alternativt, beroende på elevernas åldersnivå, kan den här uppgiften också 
utföras på ett lärarstyrt sätt genom att ni diskuterar tillsammans och läraren 
fungerar som sekreterare. 

Påminn eleverna om forskningsfrågorna:
1. Vilka aktiviteter använder råttan sin tid till?
2. Hur ser en råtta ut?
3. Hur ser råttans livsmiljö ut på Heureka?

Eleverna formulerar sina svar på forskningsfrågorna parvis eller i små grupper. 
När eleverna formulerar forskningsresultaten ska de utnyttja hela klassens gemen-
samma undersökningsmaterial samt eventuellt sina egna teckningar av Heurekas 
råttor och deras livsmiljö. Forskningsresultaten skrivs ner på ett separat papper. 

När eleverna svarar på forskningsfråga 2 kan de ha nytta av följande hjälpfrågor:
– Hurdana öron har en råtta?
– Hurdan nos har en råtta?
– Hurdana ben har en råtta?
– Hurdan svans har en råtta?
– Sitter råttans ögon på sidorna av huvudet eller på framsidan av huvudet?

Uppgift 12.

Forskningsresultat  
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Eleverna funderar parvis eller i sina små grupper på om deras hypotes var 
korrekt. Om hypotesen skiljer sig mycket från forskningsresultaten ska eleverna 
diskutera vad som kan ha bidragit till detta. 

Beroende på elevernas åldersnivå kan de skriva sina forskningsresultat under  
sin hypotes och bedöma om hypotesen stämde mot bakgrund av undersöknings-
resultaten. 

1. Råttans utseende:
– Vilka slutsatser kan man dra om råttans hörsel utifrån dess öron?
– Vilka slutsatser kan man dra utifrån råttans nos och dess morrhår?
– Vilka slutsatser kan man dra utifrån råttans ben: vad kan råttan göra?
– Vilka slutsatser kan man dra av utseendet på råttans svans?
– Vilka slutsatser kan man dra utifrån hur råttornas ögon är placerade

på huvudet?

2. Råttans beteende:
– Fångar råttan andra djur eller är den kanske själv ett bytesdjur? Vad får dig

att dra den slutsatsen?
– Vilket slags beteende är viktigt för en råtta, dvs. vad måste den få göra?

Vad får dig att dra den slutsatsen? (Beteendebehov, dvs. saker som ett djur
behöver få göra)

– Vilka slutsatser kan man dra utifrån råttans beteende tillsammans med
andra råttor?

3. Vilka slutsatser kan man dra utifrån råttornas livsmiljö? Vilka slags aktiviteter
är viktiga för råttor?

Gå tillsammans igenom elevernas observationer och slutsatser. Om eleverna har 
mycket olika åsikter bör du hjälpa dem att motivera sina uppfattningar. Motive-
ringarna bör basera sig på elevernas forskningsresultat samt på de tidigare veten-
skapsrönen om råttor i uppgiftshelheten, dvs. på det bakgrundsmaterial om råttors 
beteende samt råttans uppbyggnad och sinnen som finns i läraranvisningarna. 

Beroende på elevernas färdighetsnivå kan eleverna antingen läsa texterna själva 
eller också kan du läsa upp de tillämpliga delarna av texten för eleverna. Om elev-
erna läser texterna själva är tanken att de parvis tillsammans ska läsa de delar av 
bakgrundstexterna som anknyter till deras hjälpfråga. Eleverna ska därefter parvis 
eller i sina grupper i tillämpliga delar diskutera och jämföra den vetenskapliga 
informationen med sina egna reflektioner och sina forskningsresultat. 

Gå till sist igenom elevparens tankar genom att diskutera tillsammans.

Målet är att göra små reflektioner utifrån undersökningsresultaten och ta del 
av tidigare forskningsrön om råttor. Syftet är att ge eleverna erfarenhet av hur 
en djurforskare drar slutsatser om djuret genom att observera dess utseende, 
livsmiljö och beteende. Beroende på elevernas kunskapsnivå kan reflektionerna 
göras antingen parvis eller i små grupper eller tillsammans med läraren. Om 
reflektionerna görs gemensamt kan eleverna först fundera på hjälpfrågorna i sina 
små grupper innan ni diskuterar dem gemensamt. 

Följande frågor relaterar till forskningsfrågorna och kan användas som hjälp-
frågor för att göra reflektionerna.  Frågorna kan delas upp mellan paren eller 
grupperna. 

Uppgift 13.

Uppgift 14.

Hypotes

Reflektioner och tidigare vetenskapliga forskningsrön   

Presentera till sist elevernas forskningsresultat för resten av klassen. 

Tips: 
Läs redan i förväg igenom avsnittet ”Bakgrundsmaterial om råttans beteende” i 
lärarmaterialet. I forskningsfråga 2 kan bilden av råttans uppbyggnad användas 
som hjälp (finns i uppgiftsbilagorna). 
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Den här uppgiften förutsätter att eleverna har läst serien Förnuftet och känslorna 
samt bakgrundstexterna till den. Uppgifter som anknyter till behandlingen av 
serien finns i kapitel 1. Observationsövningarna i kapitel 3 förbereder i sin tur 
eleverna för observationen av råttorna.

Mål: 

Ge eleverna en bild av ett sätt att forska om djur. Öva på att observera med elever-
na och ge ett exempel på vad observation används till i en djurforskares arbete. Vi 
övar i liten skala på att dra slutsatser utifrån forskningsresultaten.

Kopplingar till läroplanen:

– LP 2014 årskurs 1–2: Uppgiften motsvarar målen M1, M2, M5, M6, M7, och
M14 samt det centrala innehållet I4 i omgivningslära. Uppgiften motsvarar må-
len M2 och M9 samt det centrala innehållet I1 i läroämnet svenska och littera-
tur. Dessutom stöder uppgiften målet K1 inom mångsidig kompetens.

–  LP 2014 årskurs 3–6: Uppgiften motsvarar målen M1, M5, M6, M10 och M15
samt det centrala innehållet I4 i omgivningslära. Uppgiften motsvarar målen
M1, M3, M6 och M10 samt det centrala innehållet I1 och I2 i läroämnet svenska
och litteratur. Dessutom stöder uppgiften målet K1 inom mångsidig kompetens.

Sammanfattning av uppgiften:  

Den här uppgiftshelheten är en undersökning som eleverna genomför. Under-
sökningen bygger på den förberedande delen som görs före Heureka-besöket, 
materialinsamlingen genom observation av råttorna under en råttkorgbollsmatch 
på Heureka och de uppföljande uppgifterna efter Heureka-besöket. I de uppföljan-
de uppgifterna behandlar ni det material som eleverna samlade in på Heureka och 
drar slutsatser utifrån forskningsresultaten.

4.3 Undersökning i skolan och på Heureka:  
observation av råttorna under en råttkorgbollsmatch

Tid som behövs för uppgiftshelheten uttryckt i antal lektioner 
(45 min.): 

– förberedelser inför Heureka-besöket: 1–2 lektioner

– besök på Heureka

– fortsättning på forskningsuppgiften i skolan efter Heureka-besöket: 2 lektioner.

Material som behövs:

– en utskrift av undersökningsformulären C–E till varje elev
(finns i uppgiftsbilagorna)

– anteckningsmaterial till varje elev

– telefonkamera eller skolans pekplatta om det behövs

– ritpapper om det behövs.

Tips: 

Uppgifterna på formulären C–E gör det möjligt att skilja eleverna åt. Uppgifts-
helheten kan också genomföras på ett sådant sätt att ni endast behandlar uppgif-
terna på formulären C och D.
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I skolan före Heureka-besöket

Målet med den förberedande lektionen är att förbereda eleverna för både 
Heureka-besöket i allmänhet och genomförandet av observationsuppgiften av 
råttor.

Berätta för eleverna vilka skeden som ingår i uppgiftshelheten och diskutera 
målen. Syftet med uppgiftshelheten är att öva på att göra en liten undersökning. 
Föremålet för undersökningen är Heurekas råttor och deras beteende. Undersök-
ningen är indelad i tre steg:
– Före Heureka-besöket får eleverna en introduktion till hur undersökningen på

Heureka genomförs och får öva på att observera.
– På Heureka samlar eleverna in undersökningsmaterial genom att observera

råttorna under en råttkorgbollsmatch.
– Efter Heureka-besöket fortsätter eleverna undersökningen genom att granska

det insamlade materialet och tillsammans formulera forskningsresultat och
slutsatser utifrån detta.

Diskutera även med eleverna vad som i det här sammanhanget avses med under-
sökning, undersökningsmaterial, forskningsresultat och slutsatser. 

Uppgift 1.

Informera om målen och undersökningen

Uppgift 2.

Introduktion till undersökningen

Läs i förväg upp följande korta berättelse för att rikta elevernas fokus mot 
forskararbetet. Medan du läser berättelsen kan eleverna blunda. 

Grattis, du har utsetts till medlem av en viktig forskningsgrupp! I den här 
forskningsgruppen arbetar många skickliga djurforskare. Ni har fått Heure-
kas råttor, dvs. tamråttor, och deras beteende under råttkorgbollsmatchen 
som gemensamt undersökningsobjekt. Er uppgift är att observera råttornas 
beteende under matchen och ta reda på hur Heurekas råttor tränas. Dessutom 
ska ni dra slutsatser om hur råttorna på Heureka kan tänkas uppleva spelan-
det. Skriv ner era observationer i detalj!  Lycka till med det första skedet av 
forskningsarbetet!

Målet är att eleverna ska bekanta sig med undersökningsformulären. Uppgifts-
helheten kan utföras genom att antingen använda alla tre formulären C–E eller 
endast formulären C och D.  

Varje elev får ett eget undersökningsformulär, och eleverna får först bekanta sig 
med det parvis. Gå under lärarens ledning tillsammans igenom undersöknings-
formulärens innehåll och kontrollera om det finns några svåra ord i dem. Kom 
också överens om hur formulären ska fyllas i på Heureka. 

Eleverna fyller färdigt i sitt namn och datumet för Heureka-besöket i formuläret.
Elever som har fått formulär B ska börja sina observationer på Heureka redan 
innan korgbollsmatchen börjar och kan fortsätta observationerna efter matchen. 
Elever som har fått formulär C kan redan i skolan hitta på frågor att ställa till 
råttornas tränare.

Viktigt att tänka på:

Eleverna ska inför observationsuppgiften påminnas om vad gott uppförande 
innebär för forskare. En bra forskare stör inte undersökningsobjektet, dvs. råttor-
na, genom att knacka på fönsterglaset.  En bra forskare låter även andra forskare 
arbeta i lugn och ro och koncentrerar sig på sina egna observationer.

Uppgift 3.

Introduktion till undersökningsformulären och 
fördelning av sakerna som ska observeras 
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Gör en eller flera observationsövningar med eleverna. Olika alternativa övningar 
finns i kapitel 3. 

Berätta för eleverna att observation ofta spelar en viktig roll i en djurforskares 
arbete. Det är en färdighet man kan öva upp. Det är bra att inleda observationen 
av råttorna på Heureka på samma sätt som ni inledde observationsövningen i 
skolan: genom att blunda och räkna till fem i tankarna.

Gå tillsammans med eleverna igenom schemat och de gemensamma reglerna för 
Heureka-besöket. Du kan visa eleverna bilder av råttkorgbollen och Heureka på 
Heurekas webbplats. Undersökningar visar att detta hjälper eleverna att orientera 
sig inför besöket och är särskilt viktigt för elever som inte har besökt Heureka 
tidigare. Mer anvisningar om detta finns i Läraranvisningarna.

Uppgift 4.

Uppgift 5.

Uppgift 6.

Användning av pekplattor eller elevernas mobiltelefoner

Fundera i förväg på om eleverna ska använda sina mobiltelefoner eller skolans 
pekplattor för att filma och fotografera råttorna på Heureka. Om svaret är ja är 
det bra att i förväg komma överens om vilka elever som ska fokusera på att 
filma och hur det ska gå till. En elev kan inte både observera och filma råttorna 
samtidigt. När eleven spelar in filmmaterialet bör hen hålla apparaten vågrätt 
och hela tiden filma på samma avstånd, från samma ställe och under flera 
minuter utan avbrott. På så sätt får ni ett filmmaterial om råttorna som gör att 
ni kan fortsätta observationen tillsammans även i skolan. Bilderna som eleverna 
har tagit kan senare användas i skolan för att kontrollera olika saker som gäller 
råttornas utseende. 

Om ni tar bilder måste ni ta dem utan att använda kamerans blixt, eftersom den 
kan störa råttorna.

Observationsövning

Förberedelser inför Heureka-besöket



40

Uppgift att utföra på Heureka

Råttkorgbollsmatchen på Heureka

Plats för genomförandet: 

Råttkorgbollsmatchen på Heureka

Material som behövs:

– anteckningsmaterial
– skrivunderlägg
– undersökningsformulär C, D eller E (finns i uppgiftsbilagorna)
– ritpapper. 

Tips: 

Om gruppen inte kan besöka Heureka kan ni i stället titta på det färdiga film-
materialet från en råttkorgbollsmatch. Det kan vara bra att stänga av ljudet, så 
att det blir lättare att observera. 

Gör så här:

Se till att varje elev har undersökningsformulär C, D eller E. 

Före uppgiften bör du ge eleverna en introduktion i rollen som djurforskare 
enligt följande (samma punkter finns på undersökningsformulären).

Undersökningsformulär C
– Nu är du djurforskare. Du har i uppgift att observera en av Heurekas råttor un-

der korgbollsmatchen. Om råttan hoppar lämnar  spelplanen börjar du i stället 
observera en annan råtta. Skriv ner dina observationer efter matchen.

Undersökningsformulär D 
– Nu är du djurforskare. Du har i uppgift att observera en av Heurekas råttor före, 

under och vid behov efter korgbollsmatchen. Skriv ner och rita dina observationer. 

Undersökningsformulär E
– Nu är du djurforskare. Din uppgift är att under råttkorgbollsmatchen lyssna noga 

på hur Heurekas råttor tränas. Du kan även intervjua tränaren efter matchen.

Nu är eleverna redo att utföra sin undersökning. 

https://www.youtube.com/watch?v=paixkCr4ui0
https://www.youtube.com/watch?v=paixkCr4ui0
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I skolan efter Heureka-besöket

Läs följande berättelse för eleverna för att få dem att fokusera på ämnet.

Elever som har fyllt i samma formulär delas in i grupper på 2–4 personer. Ge 
eleverna i uppgift att berätta om sina observationer för de andra medlemmarna i 
gruppen utifrån de anteckningar de har gjort i formuläret. Om eleverna upptäc-
ker att de har glömt att anteckna något eller att något är oklart bör du instruera 
eleverna att skriva ner dessa frågor på ett separat papper.

Om eleverna har fotograferat eller filmat råttorna kan ni i det här skedet se på 
bildmaterialet antingen tillsammans eller på egna enheter. Bildmaterialet gör det 
möjligt att komplettera formulären.

Forskningsresultaten kan formuleras på två alternativa sätt beroende på elever-
nas färdighetsnivå. I det första alternativet går ni tillsammans och under lärarens 

Målet är att eleverna ska ta del av bakgrundsmaterialet i läraranvisningarna till 
den del som det anknyter till deras forskningsfrågor. Uppgiften kan genomföras 
på följande alternativa sätt beroende på elevernas färdighetsnivå. 

I det första alternativet går ni under lärarens ledning igenom de forskningsre-
sultat som ni tidigare har antecknat tillsammans. Efter att ni har gått igenom 
forskningsresultaten för ett formulär läser läraren upp den bakgrundstext som 
anknyter till det aktuella formuläret för eleverna. Diskutera forskningsresultaten 
och bakgrundstexten.

I det andra alternativet får grupperna själva läsa den bakgrundstext som anknyter 
till deras forskningsresultat. Eleverna diskuterar i sina grupper de tankar som 
bakgrundstexten och resultaten väcker. Gå till sist gemensamt igenom de tankar 
som resultaten och bakgrundstexten väcker under ledning av läraren.

När det gäller bakgrundstexterna är det viktigt att understryka för eleverna att 
syftet med bakgrundsmaterialet inte är att vara ”det rätta svaret”. Om elevernas 
egna observationer under undersökningen skiljer sig mycket från tidigare forsk-
ningsrön bör du tillsammans med eleverna fundera på varför så är fallet. Vilka 
omständigheter kan ha påverkat observationerna? Vilken information är mest 
tillförlitlig? Behövs det mer forskning i ämnet?

Uppgift 7.

Uppgift 8.

Uppgift 9.

Uppgift 10.

Rikta elevernas fokus mot den fortsatta undersökningen  

Materialgenomgång

 Forskningsresultat

Ta del av tidigare vetenskapliga rön

Bra jobbat, forskare! Ni har samlat in material till er undersökning genom 
observationer (och genom att ställa frågor till råttornas tränare). Vi ska nu 
gå igenom era observationer tillsammans. Dessutom får ni tillgång till mer 
forskningsdata som andra forskare har samlat in om råttor. Ni kan jämföra 
era egna observationer med tidigare forskningsrön om råttor. Bekräftar era 
observationer de tidigare forskningsrönen?

ledning igenom gruppernas anteckningar i formulären och diskuterar dem. 
Läraren sammanställer elevernas observationer i ett tomt formulär med hjälp 
av dokumentkameran. Gå även igenom eventuella frågor som eleverna har 
antecknat i grupperna, eftersom andra elever kan ha svaret på frågorna i sina 
anteckningar.

I det andra alternativet arbetar eleverna i små grupper och sammanställer  
forskningsresultaten på ett separat papper utifrån de anteckningar de har gjort  
i formulären. 



42

Syftet med uppgift 11 är att dra småskaliga slutsatser utifrån forskningsresultaten 
och den tidigare informationen. Den sista uppgiften är att eleverna i sina små 
grupper utifrån de tidigare uppgifterna ska försöka reflektera över hur råttorna 
upplever korgbollsspelandet. Det kan vara bra att blanda eleverna inför uppgif-
ten, så att varje grupp består av elever som har fyllt i olika formulär. 

Grupperna får undersökningsformulär F, där de kan skriva ner sina svar och 
motiveringarna till dem.  Gå tillsammans med eleverna kortfattat igenom vad 
som är en bra motivering och påpeka att man inte får hitta på information själv. 

Läs upp den sista delen av berättelsen för eleverna för att få dem att fokusera på 
uppgiften. 

Gå lärarstyrt igenom gruppernas reflektioner tillsammans och hjälp vid behov 
grupperna att precisera sina motiveringar. Diskutera tillsammans vilka förslag 
som känns mest tillförlitliga mot bakgrund av den tidigare informationen. Försök 
framför allt fästa elevernas uppmärksamhet vid varje grupps motiveringar. Om en 
motivering låter trovärdig och logisk kan den vara mer värdefull än själva svaret.

Berätta till sist att andra forskningsgrupper också har tagit fram information 
om ämnet. Du kan antingen dela ut bakgrundsmaterialet till eleverna så att de 
får läsa det eller så kan du själv läsa materialet för eleverna. Liksom i de tidigare 
uppgifterna är bakgrundsmaterialet inte avsett att vara det rätta svaret i jämförelse 
med elevernas svar. Syftet med bakgrundsmaterialet är att skapa diskussion och 
precisera elevernas svar. Få eleverna att fundera vidare. 

Uppgift 11.

Slutsatser: Hur upplever råttorna korgbollsspelandet?

Bästa forskare. Ni har hittills samlat in undersökningsmaterial och ägnat er 
åt en hel del tankearbete. Ni har även läst andra forskares forskningsrön om 
råttor. Er uppgift är nu att utifrån era tidigare kunskaper och de obser-
vationer som er forskningsgrupp har gjort fundera på svaret på följande 
forskningsfråga: Hur upplever Heurekas råttor korgbollsspelandet? Fundera 
på svaret på den här frågan i er grupp. Hitta på motiveringar till ert svar 
med hjälp av er tidigare kunskap.




