
”Biotop” är ett ord för en typ av omgivning 
där vissa växt- och djursamhällen hör hemma.
De organismer som lever i en biotop kallas för 
dess biocenos. 

Kommer du ihåg vilka arter de 10 djurungarna 
i filmen tillhörde? Vilka minns du?

Fundera och beskriv djurens levnadsmiljöer:
• Vad gillar hornugglan för omgivning och 
varför? Hur bor den och var jagar den? Vad 
äter den?
 • Vad gillar rördrom för omgivning och var-
för? Hur bor den? Vad äter den?
• Vad gillar fladdermusen för omgivning och 
varför? Hur bor den och var jagar den? Vad 
äter den?
• Vad gillar trollsländan för omgivning och 
varför? Hur bor den som liten och som stor? 
Vad äter den?
• Vad gillar bävern för omgivning och varför? 
Hur bor den och vad äter den?
• Vad gillar skäggdoppingen för omgivning 
och varför? Hur bor den och var jagar den? 
Vad äter den?

• Vad gillar kungsfiskare för omgivning och 
varför? Hur bor den och var hittar den mat? 
Vad äter den?
• Vad gillar gäddan för omgivning och varför? 
Hur jagar den? Vad äter den?
• Vad gillar salamandern för omgivning och 
varför? Hur bor den och var jagar den? Vad 
äter den?
• Vad gillar sköldpaddan för omgivning och 
varför? Hur bor den och var jagar den? Vad 
äter den?

Är det några av djuren i filmen som är farliga 
för varandra? Fundera och berätta! Bor de på 
samma plats eller när och var möts de? 

Hur skyddar sig djuren mot sina fiender? Vad 
gör rördromen? Vad är trollsländans främsta 
skyddsmekanism? Vad har salamandern för 
skydd?

Det största hotet mot de flesta djur är faktiskt
… kan du gissa? Just det – människan! Vissa
djur jagas av människor, andra får sina levnads- 
miljöer förändrade så att de inte kan bo kvar.

HEJ STORA VÄRLD bjuder in oss att utforska en fantastisk biotop. Med fängslande animationer 
berättar filmen en både fantasieggande och ögonöppnande historia, förmedlad utifrån tio nyfödda 
djurungars perspektiv.

Till filmen och handledningsmaterialet finns en skolplansch för klassrummet!
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Av djuren i filmen: vilka återfinns i det land-
skap där du bor?

Djuren som bor inom ett område kallas för dess 
”fauna”. Vad betyder ”flora”? Minns du något 
exempel på flora som syntes i filmen? Använd 
en uppslagsbok för att identifiera och ta reda på 
mer om fem arter som syns på bilderna nedan! 

Vi människor förändrar omgivningarna mycket
så de flesta biotoper är idag påverkade av 
mänsklig verksamhet. 

Om du bor i en stad: 
Hur såg det ut innan husen och vägarna 
byggdes? Titta på en gammal karta och hitta 
bilder! Var det skogbevuxet, bergigt eller jord-
bruksmarker? Vilka djur kan tänkas ha trivts? 
Vilka djur trivs där nu? 

Om du bor på landsbygden: 
Hur har människan påverkat omgivningarna 
där du bor? Vilka djur trivs där nu? Känner 
du till något djur som brukade trivas men 
som blivit ovanligare? Vet du varför det blivit 
ovanligare? Ta reda på mer! Kanske finns det 
någon gammal person som bott i omgivningen 
länge och som kan berätta mer? 

Av djuren i filmen var ett utrotat i Sverige där-
för att det jagades. Kan du gissa vilket? 
Ta reda på vilket djur det var och varför det 
utrotades! (Uppe till höger finns en ledtråd!) 
Läs på om hur det kom sig att djuret kom 
tillbaka till Sverige! Vad kallas det? Har djuret 
återhämtat sig nu? Hur många exemplar tror 
man att det finns i Sverige idag? Hur påverkar 
djuret landskapet och vilka andra djur kan 
tänkas bli påverkade i sin tur? 

Ett annat av djuren påverkar sin omgivning 
mer än man kan ana. Det är en stor rovfisk 
som äter det mesta i sin väg. Minns du vem 
det är? När den äter upp mindre fiskar så blir 
det färre fiskar som äter upp andra organis-
mer i vattnet. Det i sin tur kan vara bra. Ta 
reda på varför! 

I Sverige finns ”biotopskydd” för att skydda 
mark- och vattenområden med värdefulla livs-
miljöer för hotade djur- eller växtarter. Skyddet 
ska bevara den biologiska mångfalden.

Vad menas med biologisk mångfald?

Det finns biotoper som alltid är skyddade. 
Till exempel källor, öppna diken, stenmurar, 
åkerholmar, alléer och naturliga bäckfåror 
i odlingslandskapet. Finns någon av dessa 
miljöer i din omgivning? Fundera kring vilka 
växt- och djurarter som trivs där!

”Rödlistning” är en klassificering av arter 
inom växt- och djurlivet för att beskriva arters 
utdöenderisk. Genom att kartlägga artens 
tillstånd kan man också identifiera vad som 
behövs för att förbättra deras situation. 

Vad är det här för
symbol? Var kommer 
den ifrån? Läs mer 
om de globala målen 
för hållbar utveckling 
på s. 4!

Biotopskydd! Har 
du sett den här skylten 
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I Sverige tas nationella rödlistor fram av Art-
databanken. Kan eleverna dela in djuren i filmen 
under rätt klassificering? Ta gärna tillfället i akt 
att stifta bekantskap med artdatabanken.se! 

• Utdöd (EX, Extinct)
• Utdöd i vilt tillstånd (EW, Extinct in the 
wild)
• Nationellt utdöd (RE, Regionally extinct)
• Akut hotad (CR, Critically endangered)
• Starkt hotad (EN, Endangered)
• Sårbar (VU, Vulnerable)
• Nära hotad (NT, Near threatened)
• Livskraftig (LC, Least concern) benämns 
arter som inte står inför större hot inom en 
nära framtid.

Om några av arterna är hotade eller sårbara – 
ta reda på varför! Vad skulle kunan göras för 
att hjälpa dem att trivas och återhämta sig?

Finns det saker vi kan göra rent generellt 
för att hjälpa djuren och naturen? Vad? Hur 
skulle ni kunna bli mer naturvänliga i sko-
lan? Hjälps åt och gör en lista över saker ni 
tillsammans kan göra i vardagen för att bli 
bättre på att värna naturen (och djuren som 
bor där)!

Tips! Hitta ert närmsta biotopskyddsområde!
Lokalisera och besök ert närmsta biotop- 
skyddsområde! Vad kännetecknar området? 
Vilka arter bor där? Hur påverkar arterna i 
sin tur omgivningen? Vad skulle hända om 
området försvann? 

Tips: Intervjua ett djur ur filmen!
Dela upp klassen i grupper, en grupp för varje 
djur. Dela ut djuren så att varje grupp bara 
vet sitt eget djur. Låt varje grupp ”intervjua” 
djuret genom att låta det berätta om sig själv 
utan att försäga sig om vem det är. Presentera 
intervjun och låt klasskamraterna gissa djur 
när presentationen är klar!
Förslag på frågor: Vad äter du? Vad trivs du i 
för omgivning? Har du syskon? Vad gör du på 
vintern? Vad gillar du för väder? Vad gillar du 
inte för något? 

Tips! Intervjua ett djur i er närhet!
Som ovan men låt varje grupp välja ett valfritt 
djur som återfinns kring skolan. Här får elev-
erna själva fundera kring djurets levnadsmiljö 
och ta reda på fakta om djuret. 

  Ett arbetsmaterial för lågstadiet, tilll filmen HEJ STORA VÄRLD   |   3www.smorgasbordpicturehouse.se



Ek, vildrosor, smultron, acklejor, ormbunkar, klöver, pimpinella, prästkragar, margeriter, gökärt, svärdslilja ... Vad är vad och vad finns det mer att hitta?

År 2015 antog världens stats- och regerings-
chefer en plan som heter Agenda 2030. Den 
planen består av 17 globala mål för hållbar 
utveckling som ska göra så att världen kan 
få bort fattigdom, stoppa klimatförändringar 
och skapa fredliga och trygga samhällen.

Alla de 17 målen i Agenda 2030 hänger ihop. 
Det kan verka konstigt, men nu vet ju du att 
det är precis så det också fungerar i naturen – 
i ett ekosystem påverkar en förändring allting 
annat!

Fungerande ekosystem och biologisk mång-
fald är grunden för vårt liv på jorden. Det 
skyddar mot katastrofer, ger friska hav, växt- 
pollinering och bidrar till ett stabilt klimat. 
Att tillgodose mänsklighetens behov av livs-
medel, energi, vatten, mineraler och råmaterial 
utan att skada den biologiska mångfalden är 
en avgörande utmaning för vår framtid. 

Mål 15 handlar bland annat om att bevara 
skog och stoppa förlusten av den biologiska 
mångfalden!
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Storlek: 60-80 cm, vingspann 100-130 cm, vikt ca 1300 g
Barndom: Den lilla rödromen kläcks ur sitt ägg som ofta ligger med 
fyra-fem andra syskonägg i ett bo väl gömt i vassen. Den börjar lämna 
boet vid två till tre veckors ålder och blir gradvis självständig.
 

Habitat: Rördromen lever i stora vassängar och våtmarker. I Sverige 
häckar den ganska sällsynt i framförallt de södra och mellersta delarna 
av landet. 
Beteende: Rördromen lever på fisk och groddjur. Fågeln jagar genom att 
väldigt långsamt invänta sitt byte och hålla sig stilla för att överraska 
det. När rördromen känner sig hotad rätar den ut sin hals och står stilla 
och imiterar vassen. Så kan den stå i flera timmar och vaja i takt med 
vassens rörelse i vinden
Att veta: Rördromen är mest aktiv på natten.
Livslängd: 10 år 
Hej lilla rördrom: Det är svårt att få syn på dig på dagen, för du är 
skickligt kamouflerad – men på natten avslöjas du och din familj av 
era karaktäristiska dova tutanden. Faktiskt så låter ni så speciellt att  
ni omtalas i många länders folktro.
Hot: Rördromen klassificeras som nära hotad i Sverige. Torrläggning 
och uppodling har successivt förstört lämpliga häckningsplatser 
både i Sverige och i övriga Europa. 
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Storlek: 60 till 80 cm, vikt 18-28 kg
Barndom: På våren föds 2-3 ungar i det bo som deras föräldrar byggt. 
De börjar simma vid en månad och blir självständiga vid två år. Om 
föräldrarna får fler ungar medan de första ungarna bor kvar hemma så 
hjälps de alla åt att träna de yngre i nödvändiga bäverkunskaper som 
simning, att hitta mat och fälla träd.
 

Habitat: Bävrar lever i våtmarker där den bygger bo av grenar, kvistar 
och slam. Bävern gillar sjöar och floder i anslutning till skogar med 
högt grundvattenstånd som ofta drabbas av översvämning. Genom att 
skapa dammar så kan bävern säkerställa ett jämnt vattenstånd och att 
boets ingång alltid ligger under ytan. Vattenväxter i dammen och unga 
mjuka träskott vid stranden är bäverns föda.
Beteende: Under vintern när vattnet täcks av is livnär sig bävern på sitt 
skafferi som den samlat på botten. Bäverns päls består av en tät unde-
rull och av långa täckhår.
Att veta: Europeisk bäver har ett par extra läppar bakom tänderna och 
därför fylls munnen inte med vatten när arten gnager under vattenytan. 
Under dykningen stänger den sina öronöppningar och ögonen täcks av 
en extra membran (blinkhinna). Svansen är täckt av fjäll. 
Livslängd: 20-40 år 
Hej lilla bäver: Du är en duktig byggingenjör och dina dammar berikar 
den biologiska mångfalden i våtmarken!
Hot: Bävern utrotades i Sverige under slutet av 1800-talet då den 
jagades hårt för pälsen och sekretet som kallas ”bävergäll”. Efter att ha 
återinplanterats har populationen ökat och bedöms livskraftig. 
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Storlek: Upp till 150 cm, 1-30 kg
Barndom: Den lilla gäddan mäter vid födseln bara 8 mm men 
fortsätter att växa hela sitt liv. Efter ett år kan en gädda redan vara 
uppemot 15-20 cm och vid tre års ålder är den ungefär en halv-
meter. En gädda som mäter en meter är ofta runt tio år gammal.
 

Habitat: Gäddan förekommer i många skiftande typer av sjöar och vat-
tendrag. Mindre gäddor föredrar grunda vegetationsrika vikar med ett 
lugnt vatten.
Beteende: Gäddan är en rovfisk som äter allt levande den kan fånga, 
inklusive små sjöfåglar (framför allt ungar), men huvudfödan är mindre 
fiskar. Gäddan jagar genom att lägga sig i bakhåll i vegetationen och 
anfalla förbisimmande byten i en snabb attack.
Att veta: Gäddan är toppredator och nyckelart. Den är viktig för att reg-
lera ekosystemet. Rovfisken äter mindre fiskar som annars skulle ha ätit 
för mycket av de små betande djur som har en viktig uppgift att hålla 
borta alger som skapar övergödning i vattendrag!
Livslängd: kan leva mer än 20 år 
Hej lilla gädda: När gäddan är riktigt liten och precis kommit ut ur 
ägget har den ingen mun! Den bildas i takt med att gäddlarven växer 
– och vilken mun sen, en vuxen gädda kan ha hela 3000 tänder, som 
är bakåtriktade så inget byte ska halka ur greppet! Gäddor äter till 
och med sina egna artfränder, så den lilla gäddan behöver akta sig för 
större gäddor.
Hot: Gäddan i klassificeras som livskraftig i Sverige, även om utdikning 
av våtmarker och andra miljöpåverkan drabbar den. Gäddor återvänder 
ofta för att leka där de själva kläcktes. 
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10 kostnadsfria informationskort till klassrummet!

www.globalamalen.se

Filmfunderingar i pixiformat 
förskola och förskoleklass!


