STUDIEHANDLEDNING

Vi lär oss om:

Livet i staden
Filmens innehåll
Hur ser djur- och växtlivet ut i en stad egentligen?
Matar vi djuren i staden, utan att veta om det?
Vi ska titta närmare på bland annat råttan, grävlingen,
kajan och duvan som har anpassat sig till ett liv i
staden. Vi lär oss också om några växter i staden, som
maskrosen och gatkamomillen.
Till slut får vi se hur vi människor gör det svårt för
djuren att överleva i staden.
Programmet är indelat i kapitel:
- Inledning
- Staden
- Stadens djur
- Växter i staden
- Hot mot stadens växter och djur
- Sammanfattning

Undervisningen i biologi ska behandla följande
centrala innehåll enligt läroplan i mellanstadiet:
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
Samband mellan organismer och den icke levande
miljön.

Filmfakta
Ämne: Biologi
Ålder: Från 10 år (M)
Speltid: 13 minuter
Svenskt tal med svensk text som tillval
Produktion: Solfilm Media AB

Inlärningsmål:
- Att lära sig om växt- och djurlivet i staden.
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Solfilm Media AB.
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STUDIEHANDLEDNING

Vi lär oss om:

Livet i staden
Diskussionsfrågor

Det är viktigt att läraren/ledaren förbereder övningarna kring filmen och funderar igenom hur diskussioner
och svar ska hanteras. Dela gärna upp gruppen i mindre grupper och låt deltagarna först skriva ned sina
svar. Anpassa gärna materialet och fördela eventuellt
frågorna bland grupperna.
Följande frågor är indelade i kapitelordning.
Inledning
• Vad är en livsmiljö för något?
• Vad tänker du på när du hör ordet ”stad”?
Staden
• Beskriv ungefär hur en stad ser ut.
• Varför bor så många människor i städer?
Stadens djur
• Vilka djur tänker du på om du tänker på staden?
• ”Vi matar stadens djur utan att veta om det” säger
man i filmen. Vad innebär det?
• Varför trivs råttor i städer?
• Berätta om hur råttor lever.
• Nämn några andra djur som trivs i staden.
• Berätta om grävlingen.
• Varför tror du att kajor gärna sover i staden på nätterna?
• Beskriv några fåglar som bor i städer.
Växter i staden
• Vilka växter tänker du på om du tänker på staden?
• Beskriv maskrosen. Varför heter den maskros?
• Berätta lite om tussilagon.
• Hur kom gatkamomillen till Sverige?
Hot mot stadens växter och djur
• Hur gör vi människor det svårt för djuren i staden?
• Varför blir det svårt för djuren om vi till exempel
bygger nya vägar mellan två parker?
• Vilka slags miljögifter finns i en stad?
Sammanfattning
• Vad har vi gått igenom i den här filmen?

Uppgifter
• Välj ett djur eller en växt som lever i staden och gör
ett arbete om det djur eller den växt du valt. Leta
information på internet, i böcker och i tidskrifter.
Presentera arbetet som webbsida, bok, film, artikel
eller som en vägg/serietidning.
• Grupparbete eller enskilt arbete:
Finns det någon stad i din närhet – i din kommun till
exempel? Ta reda på så mycket du kan om den staden
och dess djurliv. Vilka djur finns där? Finns det någon
park? Odlas det något?
Gör ett arbete om din stad och presentera för klassen
i form av till exempel en affisch, en tidning, en artikel
eller en hemsida.
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