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Filmens innehåll
Igelkottar tillhör de äldsta existerande arter av dägg-
djur. Igelkottens förfäder dök upp redan för ca. 65 
miljoner år sedan. Även om igelkottar är vilda djur, 
gillar de att söka jaktmarker och livsmiljöer nära 
människor. Ofta hittar en igelkott nämligen mer mat i 
din trädgård än på ett fält eller i skogen.

I denna film går vi igenom hur den ser ut och beter 
sig, hur igelkotten anpassar sig till årstiderna och hur 
de förökar sig. Vi tittar även på vilka hot som finns mot 
igelkotten.

Programmet är indelat i kapitel:

- Levnadssätt

- Utseende och beteende

- Igelkotten under årstiderna

- Fortplantning

- Fiender och faror

Undervisningen i biologi ska behandla följande 
centrala innehåll i årskurs 4–6 :
• Djurs, växters och andra organismers liv.
• Hur djur, växter och andra organismer kan iden-

tifieras, sorteras och grupperas.

Filmfakta
Ämne: Biologi
Ålder: Från 9 år (L) M
Speltid: 13 minuter
Svenskt tal
Produktion: MLB, Tyskland

Inlärningsmål:
- Att eleverna lär sig om igelkottens utseende, 
beteende och egenskaper.

Igelkotten
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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 min-
dre 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

• Vad är en igelkott?

• Hur ser en igelkott ut?

• Har du sett en igelkott på riktigt någon gång?

Levnadssätt

• Vad är ett däggdjur?

• På vilka platser lever igelkottar?

• Vilka slags gömställen tycker igelkotten om?

Utseende och beteende

• Hur stor och tung är en vanlig igelkott?

• Hur är igelkottens syn, hörsel och luktsinne?

• Hur ser igelkottens taggar ut?

• Hur reser igelkotten sina taggar?

• Vad innebär ”hälgångare”?

• Varför ser man sällan igelkottar under dagen?

• Vad menar man med att igelkotten är ”hemkär”?

• Vad äter igelkotten?

• Hur släcker en igelkott sin törst?

• Varför ska man inte ge igelkotten mjölk?

Igelkotten under årstiderna

• Hur lever igelkotten under vintern?

• Varför måste igelkotten ständigt vara på jakt efter 
mat på hösten?

Fortplantning

• Hur gammal är en igelkott när den kan börja 
para sig?

• När är igelkottens parningstid?

• Hur många ungar får en igelkottsmamma?

• Hur gammal är igelkottsungen när den börjar leva 
på egen hand?

Fiender och faror

• Varför har igelkotten inte så många naturliga 
fiender?

• Vilka fiender har igelkotten?

• Hur gammal kan en igelkott bli?

• Varför skapar igelkotten ofta sitt revir nära 
människor?

• Varför tycker vi om att ha igelkotten nära oss?

Uppgifter
• Gruppuppgift: Gör ett grupparbete om igelkotten. 
Leta information på internet, i böcker och i tidskrif-
ter. Presentera arbetet som webbsida, bok, film eller 
som en vägg/serietidning.    

• Skriv en liten historia om en igelkott och dennes 
äventyr! Kom ihåg allt du lärt dig om vad igelkotten 
äter, hur den bor och vilka fiender den har.
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