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Filmens innehåll
I det här programmet lär vi oss om var Afrika ligger 
och vilka djur som lever där. 

Vi tittar närmare på många olika sorters djur och lär 
oss om deras egenskaper och hur de grupperas. 
Vi möter bland annat geckoödlan som inte kan blinka, 
utan måste slicka sig i ögat! Vi lär oss om gnuer, babia-
ner, giraffer och elefanter. 

Vilka är ”The Big Five”? Hur ser en sekreterarfågel ut? 
Hur högt kan ett termitbo bli? Allt detta lär vi oss om i 
filmen om djuren i Afrika!

Programmet är indelat i kapitel:
- Inledning
- Kräldjur 
- Däggdjur
- Fåglar
- Insekter och spindeldjur
- Sammanfattning

Undervisningen i biologi ska behandla följande 
centrala innehåll enligt läroplan i mellanstadiet:
• Djurs, växters och andra organismers liv.
• Livets utveckling och organismers anpassningar till 

olika livsmiljöer.
• Hur djur, växter och andra organismer kan 

identifieras, sorteras och grupperas.

Filmfakta
Ämne: Biologi
Ålder: Från 7 år (L, M)
Speltid: 15 minuter
Svenskt tal med svensk text som tillval
Produktion: Solfilm Media AB

Inlärningsmål:
- Att eleverna lär sig om olika djurarters 

geografiska ursprung.
- Att eleverna lär sig om några egenskaper hos 

Asiens unika djurarter.
- Att eleverna lär sig om hur djur grupperas i t.ex. 

däggdjur och fåglar.
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Diskussionsfrågor
Det är viktigt att läraren/ledaren förbereder övningar-
na kring filmen och funderar igenom hur diskussioner 
och svar ska hanteras. Dela gärna upp gruppen i mind-
re grupper och låt deltagarna först skriva ned sina 
svar. Anpassa gärna materialet och fördela eventuellt 
frågorna bland grupperna. 
Följande frågor är indelade i kapitelordning.

Innan filmen
• Känner du till några djur som lever i Afrika?

Inledning
• Var ligger Afrika?
• Vilka olika slags natur kan du hitta runt om i Afrika?

Kräldjur
• Varför slickar sig geckoödlan i ögat?
• Vad är speciellt med kameleontens ögon och hudfärg?
• Berätta om nilkrokodilen.
• Varför är nilkrokodilen hotad?

Däggdjur
• Varför måste gnuer flytta från en savann till en annan?
• Vad äter babianer för något?
• Vilka fiender har babianer?
• Vilket djur är vi människor mest lik?
• Var bor bergsgorillorna?
• Var kan lejonen leva någonstans?
• Vad äter lejon för något?
• När jagar lejonen?
• Hur kan giraffen sova utan att halsen faller ihop?
• Hur hög kan en giraff bli?
• Hur stora kan elefanter bli?
• Varför jagas elefanter?
• Vad är The Big Five för något?
• Varför är noshörningar hotade av människan?

Fåglar
• Beskriv sekreterarfågeln!
• Vilken är världens största fågel?
• Vad är Sahara?
• Djur som lever i Sahara måste tåla väldigt mycket.Vad?

Insekter och spindeldjur
• Vilka insekter och spindeldjur visas i filmen?

Sammanfattning

• Vilka djur som lever i Afrika skulle du vilja ta reda på 
mer om?

Uppgifter
• Gruppuppgift: Dela upp klassen i mindre grupper.
Varje grupp gör ett arbete om Afrikas djur. Ta reda på 
fakta om var djuret lever, vad det äter och jämför med 
svenska djur. Jämför t.ex. lejonet med vårt svenska 
lodjur. Eller jämför stora djur i Afrika med stora djur 
här i Sverige. Hitta likheter och skillnader. Presentera 
arbetet för övriga grupper på stora blädderblock, som 
webbsida, bok, film eller som en vägg/serietidning.

• Gör ett arbete om ett djur som lever i Afrika, arbeta 
ensam eller två och två. Välj ut ett djur som du tycker 
verkar spännande och som du vill lära dig mer om. Gör 
en liten tidning eller en presentation i datorn om ditt 
djur. Leta information på internet, i böcker och i tidskrif-
ter. Skapa faktarutor, rita eller skriv ut/klipp ut bilder 
som du klistrar in i din tidning eller presentation.

Snart har klassen ett eget bibliotek med djur från 
Afrika!

Djuren i 
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