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Missförstånd till uppgift 1.3

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

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

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 ackom-
panjera kungens hornmusik med trummor.

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

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

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

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

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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Undersökningsformulär A till uppgift 4.1

1. Beskriv vatteninsektens livsmiljö.
Är du på utflykt till en å, en bäck, ett hav eller kanske 
en sjö? Vilka slags växter ser du? Hur ser vattnet ut? 
Vad annat ser du? Skriv eller rita.

2. Hur fångades vatteninsekten?
Skriv eller rita.

3. I vilket vattenskikt hittade
du vatteninsekten?
På vattenytan? I gyttjan på bottnen? 
Simmade den under vattnet? 

4. Hur ser vatteninsekten ut?
Hurdana är benen? Vilken färg har den? Har den några 
antenner eller synliga käkar? Vad annat lägger du  
märke till? Rita eller skriv.

6. Hur beter sig vatteninsekten i kärlet?
Observera den. Försöker den gömma sig? Simmar den 
vid vattenytan eller under ytan? Stannar den kvar på 
samma plats? Skriv ner dina iakttagelser.

5. Beskriv eller rita hur kärlet som du satte
vatteninsekten i ser ut.

Vatteninsekten gör följande saker:

Forskningskärl för vatteninsekten: 

Vatteninsekten har:

Vatteninsektens livsmiljö:
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Undersökningsformulär B uppgift 4.2. (s. 4–7)

1. Bakgrundsinformation

2. Hypotes

3. Råttans miljö
Hur ser råttornas hem ut på Heureka? 
Beskriv eller rita det du ser.

4. Råttornas utseende
Hur ser en råtta ut? 
Rita en bild och skriv.

Djurforskare: 

Hur många råttor såg du? 

Undersökningsplats:

Datum:

Klockslag:
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Undersökningsformulär B till uppgift 4.2

Observation av råttans beteende. Vad gör råttan? Kryssa i eller skriv själv.

Råttan är stilla på sin plats Råttan sträcker 
på sig eller står  
på bakbenen

Råttan ligger Råttan 
klättrar 
i buren

Råttan springer Råttan 
klättrar på 
boet

hoppar

Råttan bär på något

Råttan gräver Råttan 

Illustratör: Silmu Kanniainen
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Undersökningsformulär B till uppgift 4.2

Observation av råttans beteende. Vad gör råttan? Kryssa i eller skriv själv.

Råttan 
gnager på 
något

Råttan gräver sig ner i 
trasorna för att  
gömma sig

Råttan 
äter

Råttan gräver sig ner i 
sågspånet

Råttan luktar på något Råttan gömmer
sig i boet

Råttan är 
i vattnet
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Undersökningsformulär B till uppgift 4.2

Observation av råttans beteende. Vad gör råttan? Kryssa i eller skriv själv.

Råttan tvättar sig Råttan nosar på en annan råtta

Råttan kliar sig Råttan följer efter 
en annan råtta

Råttan bajsar Råttan putsar en annan råtta

Råttan kissar Råttan brottas 
med en annan 
råtta

Råttan ligger på rygg
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Bild av råttans uppbyggnad 

Illustratör: Maija Karala

Nos

Öra

Öga

Mun

Morrhår

Framben
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Svans
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Undersökningsformulär C till uppgift 4.3 Undersökningsformulär D till uppgift 4.3

Nu är du djurforskare. Du har i uppgift att observera en av Heurekas råttor under 
korgbollsmatchen. Om råttan lämnar spelplanen börjar du i stället observera en  
annan råtta. Skriv ner dina observationer efter matchen.

Nu är du djurforskare. Du har i uppgift att observera en av Heurekas råttor före  
korgbollsmatchen, under den och vid behov även efter matchen. Skriv ner och rita 
dina observationer. 

Djurforskarens namn: Djurforskarens namn:

Forskningsfråga Forskningsfråga

Datum: Datum:

Egna observationer Egna observationer och teckningar

Vilka rörelser gör råttan när 
den spelar korgboll?

Observera följande:
– Hur transporterar råttan bollen?
– Hur gör råttan poäng?

Hur är en råtta uppbyggd och 
hur ser den ut?
Vilka slags saker ser 
du råttan göra? 

Kom ihåg att börja observera 
redan före korgbollsmatchen. 
Du kan fortsätta observera 
efter matchen.



10

Undersökningsformulär E till uppgift 4.3 Undersökningsformulär F till uppgift 4.3

Nu är du djurforskare. Din uppgift är att under råttkorgbollsmatchen lyssna noga på 
hur Heurekas råttor tränas. Du kan även intervjua tränaren efter matchen.

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 observationer som er forskningsgrupp 
har gjort fundera på svaret på följande forskningsfråga: Hur upplever råttorna på 
Heureka korgbollsspelandet? Fundera på svaret på den här frågan i er grupp. Hitta 
på motiveringar till ert svar med hjälp av er tidigare kunskap.

Djurforskarens namn:

Forskningsfråga

Här kan du skriva  
dina frågor till  
råttornas tränare. Hur upplever råttorna på  

Heurekakorgbollsspelandet?

Datum:

Svar
Motiveringar till svaret

Hur tränas råttarna på 
Heureka? Svar:



Serien Förnuftet och känslor
Design och texter: Helena Telkänranta
Teckningar: Maija Karala
Produktion: Vetenskapcentret Heureka
I samarbete: Tieteen tiedotus ry
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Fördjupande texter till serien Förnuftet och känslor

Ruta 1:
Vissa djur är intelligentare än andra. Intelligens 
är till exempel att man själv kan hitta på nya 
lösningar på problem. 

Ruta 2:
Fiskar är läraktiga. De är också mycket intelli-
gentare än vad många människor tidigare har 
trott.

Olika djur har olika typer av intelligens. Bävrar är till 
exempel duktiga på att flytta saker. Många fåglar har 
ett bra minne. De allra intelligentaste djuren är män-
niskoapor, elefanter, delfiner, kråkfåglar och papego-
jor. Bonobon, som syns på bilden, är en art av män-
niskoapor. Människoapor lär sig inte att tala, eftersom 
deras strupe skiljer sig från människors. Forskare har 
utvecklat ett enkelt språk med färgglada tecken. Varje 
tecken betyder ett ord, till exempel sömn eller vatten. 
Bonoboer lärde sig att använda det här språket. De 
visar på rätt figurer när de till exempel ber om godis 
eller vill att skötaren ska leka med dem. 

På bilden syns även en nyakaledonienkråka. Den här 
fågelarten är släkt med vanliga kråkor. Den är skicklig 
på att använda kvistar, stenar och andra saker som 
hjälpmedel. Om den inte når en godbit kommer den på 
idén att söka efter en käpp av lämplig storlek. Den an-
vänder käppen som en kratta och drar godbiten till sig.

På bilden syns två fiskarter som lever i korallrev i var-
ma hav: muräna och leopardgrouper. De fångar andra 
fiskar som föda. Muränor och leopardgroupers har lärt 
sig att fiska tillsammans. Leopardgroupern lägger sig 
redo och väntar och muränan driver ut småfiskarna ur 
skrevorna i korallen. Vissa muränor är skickligare på att 
samarbeta än andra. Leopardgroupern ber i allmänhet 
just dessa muränor följa med.

Man har först nyligen börjat studera fiskars intelligens 
med vetenskapliga metoder. Tidigare trodde många 
människor att fiskar gör allt ”instinktivt”. Det betyder 
att fiskar kan saker och ting av sig själva, utan att lära 
sig. Forskare har emellertid klarlagt att många av fis-
karnas färdigheter är sådana som varje fisk lär sig själv. 
Fiskar lär sig av erfarenhet bl.a. var det finns mat och 
var man får sova i fred.

Ruta 3:
Liksom många andra djur behöver råttor utrymme 
och aktiviteter. De trivs på platser där de kan röra 
på sig och utforska.

Alla djur behöver något att göra för att de ska trivas. 
Olika djurarter behöver olika slags aktiviteter. En råtta 
behöver till exempel sällskap av andra råttor och my-
cket utrymme med gömställen som känns trygga och 
saker att utforska. En hund behöver också sällskap, 
gärna av både människor och hundar. En hund behö-
ver också något som den får tugga på samt möjlig-
heter att utforska och lukta på olika platser utomhus. 
Även till exempel en gris behöver mycket utrymme 
och sällskap. Dessutom är det viktigt för den att få 
tugga på något och att få böka i marken med trynet.

Alla husdjurs förfäder, som levde för länge sedan, var 
vilda djur. Hundens förfader är till exempel vargen och 
grisens förfader är vildsvinet. Husdjuren har fått ett 
annat utseende än sina vilda förfäder. Det är dock 
fortfarande viktigt för dem att få göra samma slags 
saker som deras förfäder gjorde. 
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Ruta 4:
Olika djur blir glada åt olika saker. En hund eller 
en katt blir till exempel glad om den ser sina 
familjemedlemmar och om den får mat.

Ruta 6:
Många djur har gester som de använder för att  
visa att de inte vill bråka. Människor missuppfattar 
dem ibland. 

En människa kan bli glad över att hon klarar av att lösa 
en matematikuppgift. Djur förstår däremot mycket 
lite av matematik. Gråjakon är en av få djurarter som 
kan addera. Men även den kan bara räkna ut små tal. 
Eftersom papegojor är mycket intelligenta blir de lätt 
uttråkade hemma, om de inte har mycket utrymme att 
röra sig på och mycket att göra.

Forskare har upptäckt att djur upplever starka känslor. 
Djur är dock mycket mindre intelligenta än människor. 
Deras glädjeämnen är därför enklare. Ödlor njuter till 
exempel av det varma solskenet. Många djur är också 
tillräckligt läraktiga för att veta när något trevligt kom-
mer att hända. En hund blir till exempel glad redan när 
ägaren tar fram matburken eller gör sig klar för att gå 
ut med hunden.

Ruta 5:
Hundar och andra sällskapsdjur förstår 
inte tal. De kan dock lära sig att förstå 
enstaka ord. 

Hundar och katter är duktiga på att lägga mär-
ke till gester och ansiktsuttryck hos en bekant 
person. De märker när personen är lugn eller 
nervös. Djur kan lära sig enstaka ord som sitt 
eget namn, ”mat” eller ”ut”. Ibland ser det ut 
som om de förstår allt som en människa säger. 
Faktum är att de även då närmast observerar 
gester och ansiktsuttryck – och försöker gissa 
resten.

Många människor tror att djur förstår mycket 
mer tal än vad de egentligen är kapabla till. 
Det leder ibland till missförstånd mellan 
människa och djur. Ägaren kan till exempel bli 
arg när en hund eller katt inte gör som den blir 
tillsagd. Hunden eller katten har dock inte för-
stått vad ägaren sade. Den förstår inte heller 
varför ägaren är arg.

Om en människa är arg på ett djur blir djuret rädd. Det förstår 
vanligtvis inte varför människan är arg. Det kan dock försöka 
lugna ner personen i fråga. Eftersom djuret inte kan män-
niskors språk använder det sin egen arts gester. På katters 
kroppsspråk lugnar man ner andra genom att katten först går 
en bit bort. Sedan sätter den sig ner och vänder ryggen mot 
den arga eller nervösa kompisen. Katten sitter kvar i den här 
ställningen utan att röra sig. En del människor missförstår detta 
och tror att katten är sur. På katters ”språk” betyder det dock 
att katten inte vill bråka och att den ber den andra att lugna 
ner sig.

På hundars kroppsspråk lugnar man ner en arg person genom 
att hunden lägger sig platt och vänder öronen bakåt. Sam-
tidigt viftar den med svansen. En del människor tror att det 
betyder att hunden skäms. Hundar, katter och andra djur är 
dock inte så intelligenta att de kan förstå vad skam är. De kan 
bara be om att en person inte ska vara arg.
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Ruta 7:
En del djur är rädda för fyrverkerier eller 
åska. De vet inte att det egentligen inte är 
någon fara. 

Ruta 8:
Tama djur lägger ofta märke till människors 
känslor. Men djuren vet inte varför människorna är 
glada eller ledsna. 

Många djur är helt tysta och orörliga när de är rädda. 
Därför märker människor ibland inte att djuren är 
rädda. En kanin lägger sig till exempel platt på marken 
och trycker öronen flata mot ryggen när den är rädd. 
En sällskapsfågel, till exempel en undulat, pressar 
fjädrarna mot huden när den blir rädd, så att den ser 
smalare ut än vanligt. Å andra sidan kan ett skrämt djur 
också göra något åt situationen, till exempel ta till 
flykten. Om en hund skäller på andra hundar utomhus 
är orsaken ofta att hunden är rädd för dem.

Precis som glädje är även rädsla en känsla som många 
slags djur upplever. Forskare har upptäckt att till 
exempel fåglar och fiskar känner genuin rädsla om 
man jagar dem. Små djur känner lika stark rädsla som 
stora djur. En hamster tycker till exempel att det är lika 
hemskt att vara rädd som en häst. 

En människa kan förstå vad en annan persons eller ett 
djurs känslor beror på. Djurens tankeverksamhet är 
mycket enklare. De förstår vanligtvis inte vad andras 
känslor beror på. De har också mycket svårt att tänka 
på det förflutna eller på framtiden. Ett djur kan till 
exempel inte förstå att en människa är arg på något 
som djuret gjorde tidigare.

Djur kan inte heller läsa människors tankar. Djur lär 
sig till exempel endast genom erfarenhet att männis-
kor är deras vänner och inte farliga. Det kallas att bli 
tam. Djur blir lättast tama om de umgås mycket med 
människor ända från det att de är små ungar. För att 
djuren ska bli tama är det även viktigt att människorna 
inte gör sådant som skrämmer eller skadar djuren. Att 
djuret tillhör en husdjursart gör i sig själv ännu inte 
djuret tamt. Alla katter, kaniner, marsvin och andra 
djur behöver goda erfarenheter av människor när de 
är ungar för att lära sig att lita på människorna.

Ruta 9:
Människan och andra djur är lika på så sätt att 
båda har känslor. Det som skiljer oss åt är att 
människan kan tänka mycket mer. 

Forskarna vet numera att alla ryggradsdjur 
upplever känslor, till exempel glädje eller rädsla. 
Alla ryggradsdjur kan också känna smärta. Rygg-
radsdjur är däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur och 
fiskar. 

Den största skillnaden mellan människan och de 
andra djurarterna är att människan är mycket 
intelligentare. Därför kan människan göra mycket 
som djur inte kan. Människor har utvecklat språk, till 
exempel svenskan. Det gör att människor kan 
berät-ta också komplicerade saker för varandra. 
Genom att lyssna och läsa kan man lära sig mycket 
som man inte själv skulle ha kommit på. På så sätt 
får 
vi tillgång till kunskap och färdigheter från många 
tidigare generationer.




