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Filmens innehåll
Zebran Ziggy föds på en grässlätt i Afrika. Nu 
måste han lära sig om livet på savannen, genom 
att bokstavligen följa i sin pappas spår. 

Flocken som Ziggy lever i tillhör en stor zebra-
hjord på 150 000 zebror. De måste röra på sig 
hela tiden för att kunna hitta vatten och mat så 
det räcker till alla. Men vägen framåt är farlig. 
Ziggy måste undvika lejons hungriga käftar och 
korsa floder fulla med krokodiler. Följ med Ziggy 
på ett spännande äventyr!

I serien Allt om djur ingår ett flertal program!
Du kan läsa mer på www.kunskapsmedia.se

Filmfakta
Ämne: Biologi, Zoologi, Engelska

Ålder: Från 6 år (alla åldrar)

Speltid: 22 minuter

Svenskt tal + engelskt tal, engelsk text

Producent: BBC, Storbritannien

Syfte/strävansmål
- Att berätta om zebrans egenskaper och 

hur den lever.
- Att visa att alla djur är unika på sitt eget sätt.

Undervisningen i biologi ska behandla 
följande innehåll enligt läroplan
- Djurs och växters livscykler och anpassningar 

till olika årstider.
- Djurs, växters och andra organismers liv.

Allt om Djur 
Varje avsnitt av Allt om Djur är ett undersökande 
äventyr in i ett individuellt djurs liv – dess familj 
och vänner, hot och faror, var det bor och vad 
det gör. 
 Genom seriens gång upptäcker vi att även om 
några är större, starkare eller smartare, så är varje 
djur unikt, precis som vi människor är! 
Serien är producerad av BBC och har tidigare 
sänts i SVT.

Allt om djur:
Zebran
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Diskussionsfrågor
Innan ni startar en diskussion kring filmen i gruppen 
är det viktigt att läraren/ledaren funderar igenom 
hur man ska hantera diskussionen och svaren. 
Dela gärna upp gruppen i mindre grupper och låt 
deltagarna först skriva ned sina svar. 

Före filmen

• Vad är en zebra för ett slags djur?

• Vad vet du om zebran?

Efter filmen

• Hur är zebran släkt med hästen?

• Hur ser zebran ut?

• Vad menar man i programmet med att en zebra 
har en egen “sträckkod”?

• Hur ser Ziggys zebraflock ut? Vem är Ziggys 
pappa?

• Hur ser Ziggys zebra-hjord ut?

• Varför migrerar zebror?

• Varför har zebror ränder?

• Varför är det bäst att hålla sig tillsammans 
med hjorden?

• Hur håller sig zebran ren?

• Vad händer när det blir torka och hur blir det när 
det äntligen regnar?

• Varför bråkar Ziggys pappa med en annan 
zebra-hingst?

• Varför är det farligt för Ziggy att korsa den 
stora floden?

• Varför är det viktigt för andra djur att zebrorna 
äter av det höga gräset?

• Vad gör Ziggy när han lämnat sin familj?

Allt om djur:
Zebran

Uppgifter
• Gör ett grupparbete om zebran – leta 

fakta och presentera arbetet på stora ritblock, 
som webbsida, artikel eller serietidning.

• Skriv en liten historia om Ziggy och hans äventyr!
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