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Syftet med National Wildlife Federation, NWF, är att
utbilda, inspirera och hjälpa enskilda individer och

organisationer från olika delar av vårt samhälle att bevara
djur och natur och skydda jordens olika miljöer så att vi

får en fredlig, rättvis och hållbar framtid. 

Som Amerikas största medlemsbaserade naturskyddsgrupp
går NWF i bräschen för att bevara djurlivet, vildmarks-
områdena och de naturresurser vi alla är beroende av. 

National Wildlife Federation har varit en ledande kraft
inom miljöutbildningen i snart 65 år. Från våra

naturvårdsprogram för skolan, Schoolyard Habitat, och
lärarkurser för grundskolan, till Ranger Rick -tidningen
och våra prisbelönta teveprogram och filmer, når NWF:s

dynamiska utbildningsprogram ut till människor och
hjälper dem att upptäcka, uppleva och känna samhörighet

med det vilda i vår värld. 

En översikt över NWF:s utbildningsprogram finns sist 
i häftet. Besök oss gärna på www.nwf.org.
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Filmen i sammandrag

BJÖRNAR är den fjärde och hittills mest efterlängtade

IMAX-filmen från National Wildlife Federation. Den låter

publiken komma några av världens

största landlevande djur närmare än

någonsin och visar dem i full frihet i

sin naturliga miljö. –Från isbjörnarna

på den arktiska tundran till svart-

björnarna i norra Klippiga bergen.

Filmen innehåller några av de mest

hisnande bilder som någonsin har

tagits av dessa företagsamma allätare.

Fånga lax tillsammans med hungriga

grizzlybjörnar vid McNeil-floden i

Alaska. Kryp in i idet till en svartbjörns-

hona och hennes ungar. Leta efter sälar

med en isbjörnsfamilj i de vintriga

vattnen runt norra Kanada. Lär dig

mer om de utmaningar som björnar

ställs inför när deras livsmiljöer krymper. Och lär dig vad du

kan göra för att skydda dessa fantastiska djur.
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Presentation 

De flesta av jordens åtta björnarter återfinns i de norra, tempererade
delarna av Nordamerika, Europa och Asien. Björnar är stora och tunga
däggdjur som tillhör köttätarnas släkte (nära släktingar till hundar och

katter), även om de flesta björnar huvudsakligen
lever av växter. De har bra syn, bra hörsel och ett
utmärkt luktsinne. I vissa situationer kan de vara
farliga och vissa arter har ett oförtjänt rykte om sig
att vara aggressiva. Men de flesta björnar är fredliga
djur som lever ensamma och vanligen håller sig långt
borta från människan. När en björn hör en människa
eller känner lukten av henne tar den oftast till flykten,
och personen i fråga har ingen aning om att en björn
varit i närheten! 

Björnar är fascinerande varelser. De är Nordamerikas
och Skandinaviens största rovdjur och har anpassat
sig väl till olika miljöer. De är spännande att studera.
Deras styrka och kraft har trollbundit människan i
tusentals år och legat till grund för många legender,
myter och symboler. Björnarnas kroppskonstruktion
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fortsätter att intressera
forskarna, som bland
annat studerar djurens
förmåga att sakta ner
ämnesomsättningen och
sänka kroppstemperaturen
under en stor del av året,
liksom förmågan att
fördröja utvecklingen av
de befruktade äggen. 

Världens åtta björnarter
står inför allvarliga miljö-
hot. Alla åtta räknas som
hotade eller utrotnings-
hotade, i alla fall i delar
av de områden där de
förekommer. De björn-
marker som finns krymper
ständigt på grund av
människans framfart.
Skogsskövling, av-
verkning, jordbruk, uppodling,
olje- och mineralexploatering/
utvinning, samt ökad bebyggelse
i städer och på landsbygden, ut-
plånar eller minskar björnarnas
naturliga livsmiljöer världen över. 

Överdriven jakt (vanligen
olaglig) hotar fortlevnaden för
många björnarter. Tjuvjakt som
svar på en ökad efterfrågan på
björndelar inom den tradi-
tionella läkekonsten i Asien
utgör också ett betydande hot.
Björnar föder få ungar och om
de dödas i större antal är det 

svårt för stammarna att åter-
hämta sig. Det går att avvärja
dessa hot, och människa och
björn kan lära sig att leva sida
vid sida. Men då måste vi
människor ändra vårt beteende
och sluta att breda ut oss över
platser där alla arter har rätt 
att leva. 

I din hand håller du nu Lärar-
handledningen som tagits fram
för filmen BJÖRNAR. (Arbets-
uppgifterna kan givetvis göras
utan att man har sett filmen.)
Uppgifternas syfte är avsedda 

att kombinera olika
ämnen, vara interaktiva
och samtidigt under-
hållande. De ska hjälpa
dig och dina elever till 
en bättre och djupare
förståelse av björnar. 
Det är vår förhoppning
att du och dina elever 
ska tycka om filmen och
arbetsuppgifterna och att
du blir inspirerad till att
medverka till att skydda
björnar över hela världen.
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Grizzlybjörnen är en nord-
amerikansk underart av arten
brunbjörn. Trots att brun-
björnen och grizzlyn är mycket
lika, skiljer sig björnarnas
levnadssätt något. Exempel på
detta är att grizzlyn fångar och
äter fisk, något som inte brun-
björnen gör. Vår brunbjörn
anses dessutom fredligare än
grizzlyn. Namnet grizzly syftar
på att äldre nordamerikanska
brunbjörnar får gråaktig päls.

Vetenskapligt namn:
Ursus arctos

Storlek:
Hanar: 147-590 kg
Honor: 68-363 kg

Föda:
Djur, växter, rötter, bär, 
insekter, lax och andra fiskar
om tillfälle ges.

Beräknat antal:
Det finns runt 1 000 grizzly-
björnar kvar i 48 av USA:s
delstater, runt 31 700 i Alaska
och uppskattningsvis 25 000 i
Kanada.

Utbredning:
Finns i bergstrakterna i Wyoming,
(Yellowstones nationalpark),
Montana (i och runt national-
parkerna Glacier och Yellow-
stone) samt ett fåtal djur i Idaho
and Washington. De finns även
i Kanada, Alaska och på övriga

norra halvklotet (Ryssland,
Japan och andra delar

av Asien, Balkan-
halvön samt på

några andra
platser i
Europa).

Livsmiljö:
Förr fanns
grizzlyn på
de öppna

slätterna öster om

Klippiga Bergen, men nu håller
de mestadels till i stora skogar
med ängar, gräsmarker, gott om
gömställen, varierande höjdskill-
nader och stora floddalar dit
människan sällan hittar.

Fortplantning:
Parar sig i juni-juli. Föder 1-4
ungar i januari-mars. De nyfödda
ungarna väger runt ett halvt kilo.
Livslängden uppgår till 15-30 år.

De största hoten:
Det som främst hotar grizzlyn 
är olaglig jakt och krympande
livsmiljöer. I de södra delarna 
av grizzlybjörnens utbrednings-
områden tar människan alltmer
över. Vägbyggen för timmer-
transporter dödar många grizzly-
björnar, eftersom fler människor
ger sig ut i vildmarken. När
människan väl tagit sig in på
grizzlyns områden, skjuter de
ofta björnarna av ren rädsla.
Med bättre utbildning kan
människor och björnar leva
fredligt sida vid sida.

Bakgrund:

Grizzlybjörnen fanns en gång
över hela västra Nordamerika
ända ner till mexikanska
gränsen. Nu har den drivits 
tillbaka till de allra mest otill-
gängliga områdena, men före-
kommer ändå i relativt stort
antal i västra och norra Kanada
och Alaska.

Filmens stjärnor

Grizzlybjörn
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Allra längs söderut i södra
Kanada, British Columbia
och Alberta och på ett par
platser i delstaterna Idaho,
Washington, Montana och
Wyoming, förekommer
björnarna ytterst sparsamt.
I USA finns de med på
listan över hotade arter. 

Grizzlybjörnen är ett
förstklassigt exempel på en
art som i USA har drivits
till utrotningens gräns 
bara för att människor är
okunniga, rädda och
ekonomiskt sårbara.
Antalet djur har minskat
drastiskt på grund av
olaglig jakt. Grizzlyn jagas
för att den tar boskap och
attackerar människor.
Endast 1 000 djur återstår
i de 48 delstaterna.
Skogsavverkning och allt
större friluftsområden på
björnens marker utgör
också ett hot. 

Grizzlybjörnsstammen
återhämtar sig mycket sakta,
eftersom björnen förökar sig så
långsamt. Försök att återinföra
björnar till områden där de tidi-
gare har funnits, har mötts av
protester. Det främsta målet för
dem som arbetar med att bevara
grizzlybjörnen är att få ner död-
ligheten, skydda björnarnas livs-

miljöer, minska sammanstöt-
ningar med människor och hitta
lämpliga områden där grizzly-
björnen kan återinföras. Eftersom
de återstående grizzlybjörnarna
lever i isolerade grupper långt
ifrån varandra är det nödvändigt
att bevara ”korridorer” mellan
dessa områden, så att björnarna

tryggt kan röra sig från ett om-
råde till ett annat. Utbildning
om och engagemang i återin-
förandet av björnar, liknande de
program som NWF driver, kan
öka antalet grizzlybjörnar i USA.
Med rätt metoder kan återin-
förandet få björnar och människor
att leva fredligt sida vid sida. 

Historical and Present Distribution of 
Grizzly Bear in North America

Status Survey and Conservation Action Plan Bears, ©1999 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
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Vetenskapligt namn:
Ursus maritimus

Storlek:
Hanar: 363-726 kg
Honor: 227-363 kg

Föda:
Sälar och andra marina däggdjur

Beräknat antal:
20 000

Livsmiljö:
Polarisen, och på land när isen
krymper. Dräktiga honor över-
vintrar i iden, för det mesta på
land.

Fortplantning:
Parar sig i april-maj vartannat år.
Föder 1-4 ungar i november–
januari. Födelsevikten brukar
ligga runt ett kilo. Isbjörnen blir
upp till 25 år gammal.

De största hoten:
Isbjörnen hotas av intensiv 
jakt, förtunning av ozonlagret 
(i atmosfären) över polarområdet
(Arktis), klimatförändringar,
oljeutsläpp och exploatering av
områden där de kan gå i ide.

Bakgrund:

I motsats till svartbjörnen och
grizzlybjörnen som är nattdjur,
är isbjörnen aktiv dygnet runt.
Den har anpassat sig väl till det

bistra, arktiska klimatet med sin
vita päls som smälter in mot den
snöiga bakgrunden och ger ett
utmärkt kamouflage vid jakt.
Den är också storvuxen, vilket
bevarar kroppstemperaturen då
värmeutsöndringen från huden
minskar. Dessutom har den
pälsklädda tassar som skyddar
mot kylan och gör att
den får fäste
även på isigt
underlag.
Håren i
den
vattentäta pälsen är
ihåliga och fungerar som
en utmärkt isolering. De
ökar även isbjörnens flyt-
förmåga i vattnet.
Isbjörnen är en

mycket skicklig simmare. Den
når en fart av 10 km/h enbart
med hjälp av framtassarna.
Baktassarna är overksamma vid
simning, något som är unikt
bland fyrfota djur. Isbjörnen kan
stanna under vattnet i upp till
två minuter. 

Isbjörnens skarpa luktsinne gör
att den hittar byten som
gömmer sig under snödrivor
eller ute på isen. Björnen jagar
unga sälar och valrossar och
ibland vuxna sälar, som den
fångar genom att simma under
vattnet fram till isflaken där
bytet befinner sig. Isbjörnen
gräver ut ett vinteride i skyd-
dade snövallar, där honorna
sedan sover mellan november
och mars. Där föder de också
ungarna. Hanarnas vintervila
varar inte alls lika länge.
Vanligen brukar de sova från 

FAKTABLAD
Filmens stjärnor:

Isbjörn
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slutet av november till slutet av
januari. Ibland kan de helt
hoppa över vintervilan och vara
i gång året runt. Ungarna
stannar hos mamman i ett och
ett halvt år och tillbringar sin
andra vinter i hennes ide. 

Isbjörnen har ett inter-
nationellt skydd tack

vare tre olika överenskommelser.
Fördraget International Agree-
ment on Conservation of Polar
Bears and Their Habitat (1973)
uppdrar åt de fem länder där
isbjörnar finns, att skydda deras
miljöer, och då särskilt områden
där de går i ide, äter och vandrar.
United States Marine Mammal
Protection Act (1972) hjälper
marina ekosystem att förbli 

sunda och stabila. Convention
on International Trade in
Endangered Species (CITES)
Appendix II skyddar isbjörnen
från olaglig handel. Skyddet
liknar det som USA ger åt
hotade arter.

Status Survey and Conservation Action Plan Bears,
©1999 International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources 
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Vetenskapligt namn:
Ursus americanus

Storlek:
Hanar: 90-295 kg
Honor: 54-181 kg

Föda:
Insekter, nötter, bär, rötter och
andra växtdelar, unga hjortar
och älgar. I kustområden äter
den även lax, och djurkadaver.
På många platser består björnens
huvudföda av myror! 

Beräknat antal:
750 000

Utbredning:
Över större delen av Alaska och
Kanada ner till norra
Minnesota, Wisconsin och
Michigan, östkusten söderöver
genom New England, New
York, Pennsylvania och
Appalacherna
ner till Florida,
norra Kali-
fornien, och i
Klippiga
bergen ner
till Mexiko.
Förekommer också i
Arkansas och sydöstra Okla-
homa.

Livsmiljö:
Företrädesvis skogar och andra
trädbevuxna områden.

Fortplantning:
Parar sig i juni-juli. Föder 1-4
ungar under januari-februari.
Ungarna väger runt 0,25 kilo.
Svartbjörnen kan bli 20-25 år
gammal.

De största hoten:
Svartbjörnen hotas främst av
krympande livsmiljöer, olaglig

jakt och ökad bebyggelse.

Bakgrund:

Svartbjörnen är ett utpräglat
nattdjur. Den skaffar revir som
kan vara upp till 25 kvadratkilo-
meter stora. Hanarnas revir är
dubbelt så stora som honornas.
Svartbjörnens gångstil kan
tyckas klumpig, men den kan
komma upp i 50 km/h på
kortare sträckor! Den är en
skicklig simmare och klättrar i
träd om den måste söka skydd
eller vill skaffa mat. På höstarna
lägger den på sig rejält med fett
och går sedan i ide på en
skyddad plats, till exempel en
grotta, en spricka i berget, ett
ihåligt träd, under en rotvälta
eller, som i Hudson Bay-

området, i en snövall. Exkre-
menter förekommer aldrig i
ett vinteride. Svartbjörnen
slutar äta sin vanliga föda

FAKTABLAD
Filmens stjärnor:

Amerikansk Svartbjörn
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några dagar innan den går in i
idet. I stället äter den fibrer som
blad, granbarr och hår från sin
egen päls. Detta passerar
matsmältningssystemet och
bildar en analpropp som kan
vara 30 cm lång, och som
björnen gör sig av med på våren.

Honorna parar sig vanligen när
de är tre år gamla. Medan
honan sover i idet kurar de
nästan helt nakna, nyfödda
ungarna ihop sig i hennes päls.
Och i likhet med människobarn
kan de dia i upp till ett år. 
Svartbjörnen lever för det mesta

ensam, förutom under 
parningstiden eller när en grupp
tar för sig av en sophög. Björnen
kan ställa till bekymmer vid
öppna soptippar och rent av bli
farlig om den tappar respekten
för människan. 
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För närvarande finns under-
arten Louisiana-svartbjörn
upptagen på listan över
hotade arter i USA. Även
Florida-svartbjörn kan
komma att tas med. Svart-
björnen i andra amerikanska
delstater anses inte hotad,
men möter ändå hot i vissa
områden, särskilt i Florida,
Texas, Louisiana, Mississippi
och Mexiko. Det beror i
första hand på krympande
livsmiljöer och ökad död-
lighet som är ett resultat av
möten med människan. 

Vissa delstater har en begränsad
jaktsäsong på svartbjörn, men
den amerikanska svartbjörnen
har länge utsatts för tjuvjakt på
grund av sina tassar och gall-
blåsor. Delarna hamnar på den
illegala marknaden och
exporteras till den växande
marknaden för björndelar inom
den traditionella, asiatiska
läkekonsten. 

Amerikansk svartbjörn kan
nämligen lätt förväxlas med de
asiatiska björnar från vilka
delarna brukar komma.
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Kragbjörn

Kragbjörnen är medelstor och
nästan helt svart. Den är mycket
lik svartbjörnen, men har ett vitt
fält över bröstet, oftast i form av
ett ”V”. Björnen förekommer
över hela södra Asien, i
Afghanistan, Pakistan, norra
Indien och Myanmar/Burma.
Den är beroende av skogsom-
råden, särskilt på lite högre
höjder, samt de fuktiga, tropiska
regnskogarna på lägre höjder.
Kragbjörnen äter insekter, frukt,
kadaver och mindre ryggrads-
djur. Kragbjörnen hotas i första
hand av krympande livsmiljöer
och den illegala handeln med
björndelar.

Jättepanda 

Jättepandan tillhörde länge
tvättbjörnsfamiljen på grund av
likheten med liten panda/katt-
björn. Sedan 1995 har emellertid
forskarna officiellt klassat pandan
som en björnart. Jättepandan har
flera utmärkande drag som
tydligt särskiljer den från andra
björnarter. Ett drag är det
förstorade handledsbenet, som
ger arten ett slags motsatt
tumgrepp. En idealisk anpass-
ning för att få fatt på de bambu-
stänger som utgör 99 % av födan.
Pandans tydliga och mycket
synliga svartvita markeringar

och dess bräkande läte (som
skiljer sig från andra björnars
vrålande) utmärker också jätte-
pandan. Den står högt i kurs
hos djurparker världen över,
men är ändå nära utrotningens
gräns på grund av förstörelsen
av de högt belägna och täta
bambu- och barrträdsskogarna 
i centrala Kina där den hör
hemma.

Läppbjörn

Läppbjörnen lever i skogar och
gräsmarker i Indien, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal och Bhutan.
Den har svart och raggig päls
med ett ljusbrunt ”U” eller “Y”-
format område över bröstet.
Vuxna läppbjörnar saknar

framtänder i överkäken, vilket
skapar en glugg i tandraden.
Björnen sticker ut sin långa
underläpp genom gluggen när
den ska äta och får därmed ett
slags ”tryne”. Med trynet suger
den i sig termiter och myror,
som utgör den huvudsakliga
födan, alltmedan den utstöter
höga läten som kan höras på
100 meters håll. Läppbjörnen
kan även stänga till näsborrarna,
vilket antas vara en anpassning
till valet av föda, eftersom det
hindrar termiter och myror från
att krypa in i näsborrarna. Läpp-
björnen äter även frukt, ägg,
insekter och honungskakor. 
Den hotas av krympande livs-
miljöer på grund av skogs-
avverkning samt tjuvjakt. 

Glasögonbjörn

Glasögonbjörnen återfinns i
Andernas bergstrakter, från
Venezuela och Colombia och
vidare söderöver genom Ecuador,
Peru och Bolivia. Den lever
huvudsakligen i skogs-områden,
men ses ibland i öppna landskap
som grässtäpper eller öknar.

Biroller:

Björnar från andra 
kontinenter
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Glasögonbjörnen är mycket
duktig på att klättra i träd och
använder ofta träd som
”matbord” eller sovplats. Den
livnär sig på en mängd olika
frukter, bär och växter, samt på
mindre däggdjur som kaniner,
fåglar och möss. Glasögon-
björnen har fått sitt namn efter
den tydliga markeringen runt
ögonen. Pälsen är brun eller
svart. Det främsta hotet mot
arten är krympande livsmiljöer
på grund av människans utbred-
ning, samt skogsavverkning,
gruvdrift och jordbruk.

Malajbjörn

Malajbjörnen är den minsta av
alla björnar och väger bara 
27-65 kg. Den återfinns i de
låglänta tropiska regnskogarna 
i Sydostasien. Pälsen är kort,
glansig och svart. Björnen har
ett gyllengult eller vitt halvmån-
format märke på bröstet.
Samma färger återfinns även
runt ögonen. Malajbjörnen är

allätare. Den äter allt från palm-
trädsskott till fåglar, termiter och
getingbon. Då
malajbjörnen är
sällsynt i vilt till-
stånd vet vi inte
särskilt mycket
om dess beteende
eller hur många
exemplar som
finns kvar. Malaj-
björnen förekom
ursprungligen i
Sydostasien,
Malaysia, 
Indonesien och
Indien. Nu tror man dock att de
är utrotade i Indien och kanske
även i Bangladesh. I likhet med
de åtta andra björnarterna är
krympande livsmiljöer det
främsta hotet mot malajbjörnen.
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Beskrivning:
Eleverna spelar ett spel för att
bekanta sig med likheter och
skillnader mellan tre olika
slags björnar.

Årskurs 
3-6

Tidsåtgång:
En lektion

Ämnen:
Naturkunskap, språk

Målsättning:
Eleverna lär sig att upptäcka 
likheter och skillnader mellan 
svartbjörn, grizzlybjörn och 
isbjörn samt olika 
kännetecken för de tre 
björnarterna.

Material:
Kort med björnfakta, sidan 
15-16. Eleverna klipper 
själva ut korten från papperet

Bakgrund

De tre nordamerikanska
björnarterna svartbjörn, grizzly-
björn och isbjörn är både lika
och olika. Spelet hjälper eleverna
att fokusera på intressanta
björnfakta som de kanske lärde
sig av filmen.

Utförande

1. Börja med en kort
diskussion om likheter och
skillnader mellan de tre
nordamerikanska björn-
arterna, se faktabladen.
Finns det några skillnader
som eleverna lade märke till
i filmen eller som de redan
känner till? Har de inte sett
filmen får de ta reda på fakta.

2.   Förklara för eleverna att de
ska spela ett spel för att ta
reda på skillnader och
likheter och för att testa vad
de vet om björnar.

3. Dela in klassen i två
grupper och döp varje
grupp (Nedan kallas de Lag
A och Lag B).

4. Låt eleverna jobba i par två
och två, en elev från Lag A
och en från Lag B. 

5. Ge eleven från Lag A  A-
bladet och eleven från Lag B
B-bladet, och be dem klippa
ut frågorna. Eleverna ska

inte låta motspelaren se
framsidan av korten.

6. De ska sedan turas om att
läsa upp ledtrådarna på
korten för varandra.
Eleverna läser en ledtråd för
motspelaren och motspelaren
svarar vilken björn som
ledtråden stämmer in på.
Svarar han/hon rätt blir det
en poäng. Varje par får själva
hålla räkningen.

7. När alla par är klara, räknas
poängen samman för att se
vilket par som fått ihop flest
poäng.

8. Fråga eleverna: Varför tror ni
att dessa likheter/skillnader
finns?

Utvärdering

• Be eleverna göra ett 
jämförande schema över 
de tre björnarterna.
Eleverna kan även ta reda
på mer om andra björn-
arter och ha med dem i
jämförelsen.

• Be eleverna konstruera 
egna spel där de jämför
björnarter och låt sedan
övriga elever spela.

ARBETSUPPGIFT
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LEDTRÅD:
Svart skinn och 

vit päls

SVAR:
Isbjörn

LEDTRÅD:
Klarar sig 6 månader
på vintern utan mat

eller vatten

SVAR:
Alla björnar

LEDTRÅD:
Prärieindianer kallar
den Nita Kyaio–”äkta

björn”

SVAR:
Grizzlybjörn

LEDTRÅD:
Bor i det kalla Arktis

SVAR:
Isbjörn

LEDTRÅD:
Ungarna är blinda

SVAR:
Alla björnar

LEDTRÅD:
Klättrar i träd till sex
veckors ålder för att

undkomma fara

SVAR:
Svartbjörn eller

grizzlybjörn

LEDTRÅD:
Äter mest säl 

SVAR:
Isbjörn

LEDTRÅD:
Kan äta 40 kg växter

på en enda dag

SVAR:
Grizzlybjörn

LEDTRÅD:
Väger mindre än ett
halvt kilo vid födseln

SVAR:
Svartbjörn

LEDTRÅD:
Bäst anpassad för 

att simma

SVAR:
Isbjörn

LEDTRÅD:
Endast dräktiga
honor går i ide

SVAR:
Isbjörn

LEDTRÅD:
Äter gärna lax

SVAR:
Grizzlybjörn eller 

Svartbjörn

✃                                                               ✃

✃                                                               ✃

✃                                                               ✃

✃                                                               ✃

✃                                                               ✃

✃                                                                                     ✃

✃                                                                                     ✃
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LEDTRÅD:
Hotas av krympande

livsmiljöer

SVAR:
Alla björnar

LEDTRÅD:
Endast 1000

exemplar finns 
kvar i USA

SVAR:
Grizzlybjörnen

LEDTRÅD:
Samlas i stort antal
vid McNeil River i

Alaska varje år

SVAR:
Grizzlybjörnen

LEDTRÅD:
Det största
landlevande

rovdjuret

SVAR:
Isbjörn

LEDTRÅD:
Äter mest växter

och bär

SVAR:
Svartbjörn eller

grizzlybjörn

LEDTRÅD:
Ursprungsbefolkningen
säger Nanook –”den
store vite jägaren”

SVAR:
Isbjörn

LEDTRÅD:
Äter gärna insekter

som mellanmål

SVAR:
Svartbjörn eller

grizzlybjörn

LEDTRÅD:
Sover i ett ide hela

vintern

SVAR:
Alla björnar

LEDTRÅD:
Har gett upphov till
indianska legender

SVAR:
Alla björnar

LEDTRÅD:
Har 15 centimeter

långa klor på
framtassarna

SVAR:
Grizzlybjörnen

LEDTRÅD:
Lever i Nordamerika

SVAR:
Alla björnar

LEDTRÅD:
Hotas av tidiga vårar
p.g.a växthuseffekten

SVAR:
Isbjörnen

✃                                                               ✃

✃                                                               ✃

✃                                                               ✃

✃                                                               ✃

✃                                                               ✃

✃                                                                                     ✃

✃                                                                                     ✃



Beskrivning:
Eleverna lär sig mer om en
grizzlybjörns liv, vilket
påminner mycket om vår
brunbjörns liv.

Tidsåtgång 
En eller två lektioner

Årskurs:
1-6

Ämnen:
Bild, språk, naturkunskap

Målsättning:
Eleverna lär sig hur
grizzlybjörnens liv följer
årstiderna. De lär sig att
beskriva hur grizzlybjörnen
lever i sin naturliga miljö. De
beskriver vad grizzlybjörnen
äter och lär sig att känna igen
likheter och skillnader mellan
en ung grizzlybjörn och dem
själva.

Material
Kopior av elevstencilerna, sida
23-25. Överstrykningspennor,
färgkritor, färgpennor eller
vattenfärg. Anslagstavlor eller
stora papper som går att
sätta på väggen.

Förberedelser:

Gå igenom texten till “Ett år i
grizzlybjörnens liv”..

Utförande

Årskurs 1-2:
1. Dela ut och läs högt ur

texten “Ett år i
grizzlybjörnens liv”, som
beskriver hur ett år kan se ut
för en grizzlybjörnsmamma
och hennes ungar. Efteråt
diskuterar läraren följande
frågor med klassen.

• Vad gör grizzlybjörnen från
senhösten till våren? Varför?
Tror ni att en björn i en
djurpark måste gå i ide?
Varför eller varför inte?

• När föder grizzlybjörnen
sina ungar?

• Hur stora är ungarna när
de föds?

• Hur stora är ungarna när
de lämnar idet på våren?

• Vad äter grizzlybjörnen?

• Vad lär grizzlybjörns-
honan sina ungar?

• Var gräver grizzlybjörnen
ut sitt ide och under
vilken årstid?

• Vad kan du få se om du
hittar en grizzly i sitt
ide?

• Hur stora är ungarna när
de är nio månader
gamla?

• Hur länge stannar
ungarna hos mamman?

• Hur håller sig grizzlyn
varm på vintern?

ARBETSUPPGIFT
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2. Dela in klassen i fyra
grupper och låt varje grupp
välja varsin årstid: vinter,
vår, sommar eller höst. Varje
grupp ska rita en stor bild av
vad grizzlybjörnen gör och
var den bor under varje
årstid. Skriv på varje bild
vilken årstid den föreställer.
Föreslå att eleverna ritar vad
grizzlybjörnen äter, hur den
skaffar mat, vad mamman
lär sina ungar och hur ett
grizzlyide kan se ut. Efteråt
kan flera bilder sättas ihop
till en stor bild på en vägg i
klassrummet eller ute i
korridoren.

Årskurs 3-6:
1. Dela in eleverna i mindre

grupper. Dela ut kopior av
texten till “Ett år i
grizzlybjörnens liv” till varje
grupp. (Sidan innehåller all
information eleverna
behöver, men de kan även
göra egna efterforskningar i
böcker eller på Internet).
Med hjälp av informationen
i texten ska varje grupp
skriva, repetera och framföra
en liten sketch i ett av
följande ämnen: 

• Vad som händer de olika
årstiderna

• Vilken mat björnen äter
olika årstider

• Beteende

• Hur ungarna uppfostras

• Idet/vintervilan

2. Grupperna kan rita
affischer, göra rekvisita
eller bilder över års-
tiderna (se ovan) att
använda i sketcherna. 
De kan också skriva en
uppsats som beskriver
gruppens ämne för den
övriga klassen.

3. Be eleverna ställa frågor
till varje grupp efter varje
framförande.

Utvärdering:

Be eleverna skriva egna 
berättelser om det första året
i en isbjörns liv.
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Första året  i en 
grizzlybjörns liv
Det var tidigt i april och
spröda grässtrån tittade 
upp ur den smältande snön.
Gilley Grizzlybjörn och
hennes två ungar, Jesse och
Berry, kröp ut ur sitt vinteride
efter den flera månader
långa vintersömnen. Gilley
gäspade och pressade
tassarna mot den fuktiga
marken. Hon rynkade sin
stora svarta nos och vädrade
mot den varma vinden. Det
luktade vår. Hon var hungrig,
för hon hade inte ätit något
på flera månader. Det var
dags att bryta vintervilan. 

Jesse och Berry rullade
lekfullt runt på marken och
lärde sig att krypa in och ut
ur idet. De aktade sig noga
för att gå för långt bort, för
de måste kunna gömma sig
om ett större djur kom i
närheten. 

Vid idets ingång fanns ett
stort träd. Trädets rötter stöt-
tade ingången. I november,
när det blev kallt och det
inte längre fanns så mycket
mat att äta, grävde Gilley 
ut hålan på kullens syd-
sluttning. När snön började
falla täckte den idets ingång,
så att den varma luften 
stannade kvar där inne. 
I idet levde Gilley på det

späcklager hon lagt på sig
under sommaren. Jesse och
Berry föddes i februari. Vid
födseln vägde båda ungarna
mindre än ett halvt kilo
vardera och de var 25
centimeter långa. De var helt
hjälplösa, men i idet var de i
säkerhet för de djur som
kunde tänkas vilja äta upp
dem. I tre månader sov de
bredvid sin mamma och åt
av hennes näringsrika mjölk.
Nu har ungarna blivit större
och väger 2-5 kilo. I slutet 
av sommaren väger de 
18-40 kilo. 

Gilley såg på medan
ungarna lekte. Det är dags
att de lär sig hur man hittar
mat, tänkte hon. Hon ville att
ungarna skulle lära sig att
klara sig själva. Alla björn-
ungar lär sig att jaga under
sin första vår och sommar. 

Efter några veckor, när
ungarna hade blivit ännu

större och starkare, lockade
Gilley på dem och tog dem
med sig nerför berget till
den grönskande floddalen.

Björnungar lär sig genom att
studera sin mamma. Jesse
och Berry såg spänt på
medan Gilley rotade runt
bland buskarna efter växter
och bär och djur som kanske
hade dött under vintern.
Hon skrapade bort de sista
resterna av vintersnön och
nosade ivrigt. Så snart hon
kände den typiska lukten
slutade hon. Sedan började
hon gräva i jorden med sina
långa, vassa klor och fick så
småningom fram en klase
bär.  

Intill henne började ungarna
också nosa på jorden och
gräva efter bär och rötter.
Jesse fastnade med klorna
under en trädrot. Gilley
visade tålmodigt hur han
skulle dra loss roten ur
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marken. Fast besluten att
själv hitta något ätbart
började han nosa och kände
snart en tydlig lukt. Så snart
han satte klorna i marken
kikade en jordekorre fram ur
ett hål. Jordekorren tittade
förvånat på Jesse och drog
sig snabbt ner i sin håla
igen. Jesse grävde ivrigt.
Men när han hade letat efter
jordekorren en liten stund,
gav han upp. Du fångar den
nästa gång, Jesse, förkla-
rade Gilley. Jordekorrar är
snabba. Med lite övning lär
du dig var du ska gräva. 

I juni var ungarna riktigt
duktiga på att hitta mat. Det
är dags för dem att lära sig
simma, tänkte Gilley. Hon
tog dem med sig genom
skogen och ner till floden.
Först vågade de bara känna
på vattnet med tassarna.

Men när en av ungarna gick
ut en bit i vattnet, följde den
andra snart efter. Efter en
liten stund plaskade de
omkring i det kristallklara
vattnet. Resten av som-
maren åt björnarna jord-
ekorrar, gräs, möss, insekter,
lax och växter. När hösten
kom blev det mest vilda bär
och nötter. Gilley visste att

de behövde
lägga på sig
ett rejält
späcklager
för att klara
den långa
vinter-

sömnen.
Medan hon
såg ungarna
äta blåbär,
hjortron
och nötter,

tänkte Gilley
på den före-

stående vintern och på idet
hon måste gräva. Men än så
länge fick ungarna leka, äta
och jaga. Ungarna växer så
fort. När de är två år gamla
måste de klara sig själva,
tänkte hon medan hon såg
dem brottas i gräset.

I början av november
började det bli kyligt. Det
blev ont om mat och Gilley
förstod att det var dags att
hitta ett ide inför vinter-
dvalan. Gilley tog med sig
sina ungar högt upp i
bergen för att hitta en
lämplig plats. Hon valde ett
ställe inte långt från förra
årets ide på en sluttning
som vette mot söder. Slutt-
ningen låg på 2 000 meters
höjd, ovanför trädgränsen.
Det var tillräckligt högt upp
för att snön skulle täcka idet
hela vintern. Hon letade rätt
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på en bra plats där jorden
inte var alltför hårt packad
och satte igång att gräva.
När hon hade gjort ett till-
räckligt djupt hål letade hon
rätt på material att inreda
idet med. Hon använde gräs
och kvistar till ett bo. Gilley
bredde omsorgsfullt ut allt-
sammans på marken i idet.
Det tog en vecka att få idet
färdigt. I mitten av nov-
ember röt snöstormarna
runt bergets topp. Det var
dags för björnarna att dra
sig in i hålan och gå i ide. De
hade lagt på sig ett rejält
späcklager och började bli
sömniga. En efter en lade
sig Gilley, Jesse och Berry
ner på det varma under-
laget. Medan de sov,
började deras hjärtan att slå
långsammare, deras kropps-

temperatur sjönk nio grader
och de behövde inte gå på
toaletten. Men de frös inte,
eftersom späcklagret skyd-
dade dem mot kylan.
Utanför var marken snötäckt
och floden var isbelagd. 
Då och då vaknade de till,
kanske av något ljud utifrån
eller för att byta sovställ-
ning. Men de flesta björnar
sover i sitt varma ide tills
snön börjar smälta framåt
vårkanten.
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Beskrivning:
Eleverna jämför sig med en
grizzlybjörnsunge (brunbjörns-
unge) för att lära sig likheter
och skillnader.

Årskurs:
6 års - åk 2

Tidsåtgång 
En lektion

Ämnen:
Naturvetenskap, bild,
matematik

Målsättning:
Eleverna ska känna igen flera
särdrag hos grizzlybjörns-
ungarna och de ska kunna
jämföra sina egna livsvillkor
med björnungarnas.

Material:
Björnar och jag! arbetsblad,
sidan 23-24, Björntassarbets-
blad, sidan 25.
Kritor eller överstryknings-
pennor

Utförande

1. Dela ut kopior av
arbetsbladet Björnar och jag!

2. Låt eleverna rita siluetten av
en människa och leta reda
på människofakta som
motsvarar björnfakta. Läs
högt för de elever som inte
kan läsa själva. Fakta om
björnarna står med
kursiverad stil. Eleverna ska
skriva motsvarande
människofakta genom att
sätta rätt siffra, ord eller
mening vid
människosiluetten.
Uppgiften kan göras som
hemläxa. Exempel: En
björnsiluett kan säga ”Vid
födseln vägde jag ett halvt
kilo och var 25 centimeter
lång". Mina ögon var
slutna”. Eleverna ska då ta
reda på den ungefärliga
födelsevikten och längden
för människor och om
människobarn föds med
öppna eller slutna ögon,
samt skriva ner det i
människosiluetten. Ge gärna
eleverna konkreta exempel -
ett halvt kilo socker - för att
underlätta förståelsen. 

3. Låt eleverna rita av sina egna
händer inuti björnungens
och den vuxna björnens
tassavtryck. Vad upptäcker
de? De kan även ta hem

papperen och rita av
föräldrarnas händer inuti
den vuxna björnens
tassavtryck.

4. Be eleverna berätta om
jämförelsen mellan tassarna
och övriga fakta. Vad har de
upptäckt?

5. Äldre elever, årskurs 3 och
uppåt: Låt eleverna överföra
björntassarna och sina egna
handavtryck på rutat papper
och sedan räkna ut ytan. De
kan sedan rita ett diagram
över hand- och tassavtrycken.
Vad lägger de märke till?

Utvärdering:
• Eleverna kan rita sig själva

bredvid en björnunge eller
en vuxen björn och peka ut
likheter och skillnader.

• Gör ett tillväxtdiagram som
jämför eleverna med en
grizzlybjörn/brunbjörn.

ARBETSUPPGIFT
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ARBETSBLAD 3

De första månaderna av mitt
liv sov jag nästan hela tiden
och levde på mjölk från min
mamma.

Fö
r d

et m
esta äter 

jag
 rö

tter, b
är, n

ö
tter,

g
n

ag
are o

ch
 fi

sk.

Under vintern håller jag
värmen genom att sova i ett varmt
och skönt ide, inrett med granris,
mossa och gräs och isolerat av ett

tjockt snötäcke. 
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ARBETSBLAD 3

När jag föddes vägde jag
ungefär ett halvt kilo och jag
var  25 centimeter lång. Mina
ögon var slutna när jag
föddes.

Jag
 fö

d
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es i slu
tet av
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e so

m
m

am
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a h
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e g
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slu
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p
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b
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.

De första två åren höll jag
mig hela tiden nära min mamma.

Hon lärde mig hur man gräver efter
rötter, fångar gnagare och undviker
farliga situationer. Jag tycker om att

brottas med min bror, bada och
fiska.
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Björntass
Arbetsblad

Tassavtryck av en
vuxen grizzlybjörn

Tassavtryck av
en ett år gammal

grizzlybjörn



Beskrivning:
Eleverna utforskar natthim-
lens stjärnbilder och lär sig
vilken betydelse björnen har
haft för mytologin och för den
amerikanska ursprungsbe-
folkningens kultur.

Årskurs 
3-8

Ämnen:
Naturkunskap,
uppsatsskrivning

Målsättning:
Eleverna lär sig att känna igen
stjärnbilderna Stora björn och
Lilla björn och förklara deras 
betydelse inom mytologin och
för den amerikanska 
ursprungsbefolkningens 
kultur. De ska även skriva 
egna sagor som förklarar 
stjärnbilderna.

Material:
Arbetsbladet Natthimlen,
sidan 32. Kopior av berät-
telserna om Stora och Lilla 
björn, sidan 33-34.

Bakgrund

Stjärnbilder har legat till grund
för sagor och myter i tusentals
år, nästan lika länge som
människan har betraktat
natthimlen. Ursa Major och
Ursa Minor, de latinska namnen
för Stora björn och Lilla björn,
tillhör de mest välkända stjärn-
bilderna. I dem ingår
Karlavagnen och Lilla
Karlavagnen. De är relativt
ljusstarka och enkla att hitta på
himlen. Det är inte svårt att leta
rätt på Stora björn. Enklast
hittar man den på sommaren,
när stjärnorna står högt på
himlen. Gå ut en stjärnklar natt
och vänd dig mot norr.
”Vagnen” i Karlavagnen utgör
björnen i den nordamerikanska
ursprungsbefolkningens sagor,
medan stjärnorna i ”handtaget”
’är jägarna som jagar den. Man
kan också tyda stjärnbilden som
att ”handtaget” är björnens
svans och ”vagnen” en del av
kroppen från sidan. Tittar man
på de två stjärnorna som utgör
början av ”vagnen” och följer
linjen de bildar, hittar man
Polstjärnan. Den stjärnan ingår i
svansen på Lilla björn, och har
väglett sjöfarare sedan urminnes
tider. Sjöfartsuttrycket ”bäring”
kommer faktiskt från bruket att
använda Stora björn för att hitta
Polstjärnan.

Utförande

1. Fråga eleverna om de har
sett Stora björn på natt-
himlen. (Har de försökt
hitta den?)

2. Dela ut arbetsbladet
“Natthimlen” och hjälp
eleverna att leta rätt på Ursa
Major och Ursa Minor. Ser
stjärnbilderna ut som
björnar? Vad tycker eleverna
att de ser ut som?

3. Berätta att människan har
hittat på historier och sagor
om stjärnbilder i tusentals
år. Flera olika kulturer har
tyckt sig se björnar i
Karlavagnen och Lilla
Karlavagnen. Eleverna får
läsa två berättelser om hur
Karlavagnarna hamnade på
himlen.

4. Dela ut de två berättelserna.
När alla har läst dem, vidtar
en gruppdiskussion om vad
berättelserna betyder.

• Vilka likheter finns
mellan berättelserna? 

• Vilka skillnader märker
ni mellan dem?

• Vad tror ni det var hos
stjärnbilderna som ledde
till att berättelserna
uppstod?

ARBETSUPPGIFT

4Björnar i skyn

| 26BJÖRNAR I SKYN

NATIONAL WILDLIFE FEDERATION LÄRARHANDLEDNING

w w w . n w f . o r g

E
nv

ir
on

m
en

ta
l P

ro
te

ct
io

n 
A

ge
nc

y



| 27BJÖRNAR I SKYN

NATIONAL WILDLIFE FEDERATION LÄRARHANDLEDNING

w w w . n w f . o r g

• Hur förklarar
berättelserna
stjärnbildernas speciella
utseenden?

• Vad tyckte
människorna som
hittade på de här
berättelserna om
björnar? Vilka
egenskaper tillskrev de
dem?

5. Låt eleverna arbeta vidare
med arbetsbladet om natt-
himlen. Hittar de andra djur
eller föremål i stjärnorna?
Påpeka att de ska använda
sin fantasi. Vad ser de på
himlen?

6. Låt eleverna skapa egna
berättelser om de fantasi-
bilder de ser i stjärnbilderna.
Eleverna ska skriva ner hur
de tror att stjärnbilderna
skapades. Med tanke på
tidsåtgången kan uppgiften
göras som hemläxa.

7. Några elever kan visa vad de
ser i stjärnbilderna och läsa
upp sina berättelser för de
andra, samt svara på frågor
från klassen.

Utvärdering

Uppmana eleverna att titta efter
Ursa Major och Ursa Minor
eller andra stjärnbilder på 

natthimlen. Be dem ta reda på
mer och sedan skriva om andra
kulturers berättelser om björnar.

Extrauppgift: Björnen i
modern kultur

Utförande:

1. Förklara för eleverna att
stjärnbilderna och natt-
himlen spelade en viktig roll
förr i människors liv och att
det var därför de hittade på
sagor om dem. I dag styr
inte stjärnorna våra liv.
Många lägger inte ens märke
till dem. Ändå har vi kvar
många referenser till björnar.

2. Dela in eleverna i mindre
grupper och låt dem göra
en lista över björnar som
ingår i vår kultur. Det kan
handla om reklam, leksaker
och spel, företagslogotyper
och så vidare. (Nalle Puh,
Bamse, björnen Baloo,
Björne, Mors lilla Olles
björn, björnkram, björn-
tjänst, skumbjörn, Björnen
sover,Teddybjörnen
Fredriksson).

3. Vid varje föremål/ord på
listan ska eleverna skriva
vilka av björnens egenskaper
föremålet/ordet vill fram-
häva och hur reklammakarna
vill att folk ska reagera.

4. Grupperna byter sedan
listor med varandra.

5. Finns det tid över kan
läraren be eleverna att själva
hitta på en reklamkampanj
som använder björnen.Vilka
produkter passar att sälja
med björnar? Hur använder
de björnens rykte för att
sälja sina produkter?



Natthimmel 
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ARBETSBLAD 4

Stora björn Lilla björn



Kallisto var en ung och
vacker nymf som hade
många friare. För tusentals
år sedan uppträdde gudarna
ofta i mänsklig skepnad.
Jupiter, eller Zeus som grek-
erna kallar honom, tillhörde
dem. Han var gudarnas
konung och  allmänt känd
för att vara otrogen mot sin
hustru Juno, eller Hera. Det
hände sig så att Jupiter
fattade tycke för Kallisto.
Han visade sig för henne
och hon födde ett barn som
hon döpte till Arkas. Vid
barnets födelse förstod Juno
att hennes make hade varit
otrogen. I blint raseri
nedkallade hon gudarnas
vrede över Kallisto. Hon
bestämde att kvinnan skulle
leva sitt liv som björn och
för alltid tvingas vandra i
vildmarken likt ett djur

Kallistos händer förvreds till
kraftiga tassar och på
hennes kropp växte det ut
ragg. Hon blev rund och
ansiktet drogs ihop till en
kort nos. Den vackra kvinnan
hade blivit en stor och fruk-
tansvärd björn. Arkas blev
förtvivlad över att hans mor
försvann, för han förstod
inte att hon hade drabbats

av en förbannelse och Juno
såg till att han inte fick reda
på det. Under många år
strövade Kallisto genom
skogarna och över slätterna.
Hon var alltid skräckslagen
på nätterna, eftersom hon
inte visste hur man skulle
leva som björn. Hon hade
varit en ung nymf i hela sitt
liv och skogens ljud och
lukter skrämde henne. Även
andra björnar och djur
skrämde henne. Tyvärr var
hon också en magnifik
björn, så många jägare
kände sig manade att fånga
henne för att ta tillvara
hennes vackra päls.

Arkas växte upp till en
mäktig jägare. Många påstår
att han var den mäktigaste
jägaren i hela världen. Han
tillbringade långa timmar
varje dag ute i vildmarken
med att jaga hjort och andra
djur. Inte undra på att han
ville försöka döda den här
magnifika björnen. En dag
när han var ute och jagade
stötte Arkas plötsligt på
björnen. Hon drack just
vatten ur en bäck och
upptäckte honom inte.
Arkas, som inte visste att
björnen egentligen var hans

mor, drog fram en pil och
väntade på rätt tillfälle.
Skulle Arkas skjuta iväg
pilen, skulle han döda sin
egen mor. Jupiter, som
vanligtvis inte brukade bry
sig om sina före detta
älskarinnor, kände med-
lidande med mor och son.
När han såg att Arkas skulle
till att skjuta, förvandlade
han även honom till en
björn och lyfte upp dem
båda två i himlen genom att
ta dem i svansarna. Det är
därför både Ursa Major och
Ursa Minor har långa
svansar. Nu befinner de sig
ute i rymden. Arkas håller
fortfarande bågen i sina
klumpiga tassar. Men
synden var inte sonad, för
Juno var fortfarande arg.
Hon vidtalade havsgudarna
Oceanus och Tethys och 
bad om hjälp. De två
björnarna skulle aldrig
kunna sänka sig ner under
horisontlinjen för att vila,
som de andra himmelska
invånarna kan göra.
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ARBETSBLAD 4

Den romerska legenden om Ursa Major och Ursa Minor 
(Stora och Lilla björn)



För mycket länge
sedan strövade
Stora björn fritt över
himlavalvet. Hans
massiva tassar bar
honom över
världens oändliga
tak. Han jagade och
fiskade och
hämtade sin föda ur
himlens många
floder. Under hela
våren gjorde han så,
tills buken var stinn
och han var nöjd.
Han visste inte att
tre unga jägare
hade upptäckt
honom när han åt.
De ville åt hans fäll
och hans kött för att
skaffa mat åt sina familjer
inför den stundande vintern. 

Utan förvarning sprang de
efter björnen och försökte
fånga och döda honom.
Stora björn sprang och
försökte fly från jägarna.
Han sprang hela sommaren
för att komma undan. Men
jägarna var både listiga och
starka. Till slut hann de upp
Stora björn. När hösten kom
träffade deras pilar Stora
björn och han dog. Björnens

blod regnade ner från skyn
och fläckade bladen i rött
och orange. Träden tappade
då sina blad i sorg över sin
vän Stora björn.

Nästa vår återuppstod Stora
björn, som björnar alltid gör,
och jägarna satte efter
honom igen. Och så gör de
varje år. Iakttar du himlen
kan du se de tre jägarna ge
sig ut efter Stora björn när
han springer mot
horisonten. För så gör de
varje gång det blir vår.
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ARBETSBLAD 4

Den irokesiska legenden om de tre jägarna



Beskrivning:
Eleverna studerar
isbjörnar för att lära
sig hur de kan överleva
i det kalla Arktis.

Årskurs:
1-6

Ämnen:
naturkunskap

Målsättning:
Eleverna lär sig hur
isbjörnen överlever i
den kalla miljön. De
sammanfattar och
beskriver vanliga sätt
att överleva i ett kallt klimat.

Material:

En stor låda

En dunjacka eller varm
jacka - föreställer tjock päls
som värmer

Ett vitt lakan eller en
läkarrock - som kamouflage

En svart tröja eller t-shirt -
svart hud som absorberar
värme

Stora vantar - stora tassar
som fördelar vikten på tunn is

Ett par stora ark
sandpapper - isbjörnens
tassar, så att den inte halkar
på isen

Näsklämma – isbjörnen kan
simma under vattnet

Ett par simglasögon –
isbjörnen kan se bra under
vattnet

En burk vaselin – pälsen är
oljig vilket gör det lättare
att simma

Kikare – isbjörnen ser
mycket bra

Ett fiskenät eller en krok –
klor som fångar föda

En fickkniv eller smörkniv –
tänder

En tom smörask - späck

Bakgrund:

Isbjörnen lever i ett av
de strängaste klimat ett
däggdjur kan uthärda.
Under årens lopp har
den anpassat sig på
många olika sätt för att
klara de extrema
temperaturerna i
Arktis. Den har bland
annat en mycket
speciell päls som är vit
för att inte isbjörnen
ska synas mot snön.
Tassarna är breda så att

den kan gå på isen och simma
fort i vattnet. Isbjörnen har
avlång kroppsform för att
simma bättre. Nosen är mycket
känslig och tänderna är oerhört
vassa, så att den ska kunna fånga
och äta sin favoriträtt: nyfödda
och vuxna vikaresälar. Den här
arbetsuppgiften låter eleverna ta
reda på mer om isbjörnens
speciella egenskaper.

Förberedelser:

Samla alla föremål under 
”Material” i en stor kartong.

Utförande:

1. Be eleverna tänka på
isbjörnen i Arktis. Ta hjälp
av björnfilmen och de
kunskaper eleverna redan
har. Vilka utmaningar möter

ARBETSUPPGIFT

5
Björnar i kylan: Hur 
isbjörnen har anpassat sig
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isbjörnen i ett så kallt
klimat? 

2. Fråga eleverna: Om du vore
ett påhittat djur i Arktis, vad
skulle du behöva för att
överleva?

3. Be två frivilliga komma
fram. En ska föreställa
djuret och den andra ska
hjälpa till. Förklara att de
ska klä ut sig till ett arktiskt
djur med de tillbehör som
krävs för att klara sig i
kylan. Hjälpredan bistår
med att klä djuret. 

4. Låt hjälpredan ta kartongen
med material. Berätta för
eleverna att kartongen
innehåller många av de
saker som behövs om de är
ett djur som lever i den kalla
norden.

5. Be eleverna turas om att
föreslå vad det arktiska
djuret behöver. Medan de
gissar ska hjälpredan leta i
kartongen efter föremålen
och sätta fast det på djuret
på rätt ställen.

6. För varje föremål som tas
fram och placeras på djuret,
kan till exempel den som
föreslog föremålet berätta
varför just det är viktigt för
att djuret ska klara kylan.
Om eleverna föreslår att det
är bra med en varm päls ska
de förklara att pälsen håller
djuret varmt och hjälper det
att behålla kroppsvärmen.

7. Efterhand kan läraren hjälpa
klassen på traven genom att
ställa frågor. Hur blir det
med maten? Hur hittar det
arktiska djuret föda? Hur
fångar djuret sin mat?

8. När alla föremål har använts
ska klassen studera
resultatet. Fråga: Verkar det
bekvämt? Naturligt? Varför
eller varför inte? Skulle ni
vilja bära runt på alla de här
sakerna? Förklara att
isbjörnen har alla dessa
egenskaper inbyggda i
kroppen. Fråga eleverna vad
anpassning innebär.
Anpassning är en fysisk

egenskap eller ett beteende
som hjälper någon eller något
att överleva i en viss miljö.

9. Be hjälpredan ”klä av” det
arktiska djuret. För varje sak
som tas bort skriver läraren
upp det på tavlan. Eleverna
ska tala om vilket av is-
björnens anpassningar/
egenskaper som sakerna
representerar. Skriv det på
tavlan intill det föremål som
föreställer just den
anpassningen.

10. När alla föremål har fått sin
förklaring ska eleverna
studera anpassningarna.
Visst är isbjörnar ganska
fantastiska djur?

Extrauppgift/Utvärdering:
Be eleverna välja olika arktiska
djur som de ska ta reda på mer
om, tex hur djuren har anpassat
sig för att klara kylan. Jämför de
andra djurens anpassningar med
isbjörnens.Vilka likheter och
skillnader finns det? (Till
exempel polarräv, polarhare,
vessla, lämmel, ren och fjällripa.)
Eleverna kan även ta reda på
mer om brunbjörnen. Hur har
den anpassat sig till sin miljö
och sin föda?



Beskrivning:
Eleverna iscensätter små
stycken som illustrerar hoten
mot björnarna.

Årskurs:
3-8

Tidsåtgång:
Två lektioner

Ämnen:
naturkunskap, samhälls-
kunskap, drama

Färdigheter:
beskrivning, observation,
problemlösning, jämförelser

Målsättning:
Eleverna lär sig vilka som är
de största hoten mot olika
björnarter. De ska jämföra
hoten som de olika björn-
arterna ställs inför och ta
reda på vad som kan göras
för att björnarna ska få leva
kvar i sin naturliga miljö.

Material:
Kopior av Björnhot,
sidan 35
Ritpapper, garn, pysselmaterial

Bakgrund

Alla de tre nordamerikanska
björnarterna i filmen Björnar är
hotade eller utrotningshotade på
grund av människans framfart.
(Svartbjörnen klarar sig dock bra
i Nordamerika, mest tack vare
att de föder så många ungar).
De största hoten mot björnarna
är krympande livsmiljöer och
isolering av stammarna, tjuvjakt,
miljöförstöring och växthus-
effekten. Det går att minska
hoten - människa och björn kan
leva sida vid sida - men då måste
människan sluta invadera
björnarnas livsmiljöer och
områden. Arbetsuppgiften låter
eleverna ta reda på mer om
några av hoten och komma med
förslag till hur vi ska kunna lösa
problemen.

Förfarande

1. Fråga eleverna: Vilket tror ni
är det största hotet mot
björnarna, med tanke på vad
ni såg i filmen och  vad ni
har sett eller hört genom
media?

2. Tala om för eleverna att de
ska få iscensätta flera av
hoten.

3. Dela in klassen i tre grupper
och dela ut tre olika
björnscener. Ge eleverna tid
att läsa igenom texterna och
sammanställa en lista över
de hot som finns mot just
deras björn. De bör planera
hur de ska iscensätta hoten
och framföra stycket inför
de andra i klassen. De
kanske vill skriva manus
eller besätta roller. Finns det
tid och tillgängligt material
kan läraren uppmana

ARBETSUPPGIFT

6Björnar med bekymmer 
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eleverna att bygga rekvisita
och sy kläder som hjälp vid
framförandet.

4. När alla är klara ska eleverna
framföra stycket inför resten
av klassen. Medan de andra
tittar på ska de skriva ner
vilka hot de upptäcker och
eventuella frågor de vill
ställa till gruppen.

5. Efter varje framförande blir
det en kort frågestund och
diskussion rörande hoten. 

6. När alla har framfört sina
stycken ska varje grupp titta
på sina specifika hot och
tänka ut förslag på hur de
kan hjälpa människor och
björnar att leva sida vid sida.
Vilka förslag har de för att

lösa just sin björnarts
problem?

7. När alla grupper är klara
leder läraren en gemensam
diskussion om resultaten.
Vilka är de vanligaste hoten
mot björnarna? Vilka hot är
unika för en speciell björnart?
Vad kan man göra för att

skydda björnarna i
framtiden? Vilka lösningar
kom ni fram till? Läraren kan
skriva en lista på tavlan och
förklara vad klassen kan
göra, antingen tillsammans
eller enskilt.

Extrauppgift/Utvärdering
Be eleverna välja en av de andra
fem björnarterna – malajbjörn,
glasögonbjörn, jättepanda, krag-
björn eller läppbjörn – och ta
reda på mer om vad som hotar
dem i deras respektive livs-
miljöer.Vilka utmaningar ställs
de inför? Gäller samma hot för
de skandinaviska brunbjörnarna
som för grizzlyn? Vilka likheter
och skillnader finns mellan
hoten som nordamerikanska
björnar möter? Vad kan vi göra
för att rädda dem från utrot-
ning? Be eleverna rita affischer
till sina respektive björnarter,
som ska propagera för
björnarnas bevarande.
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Grizzlybjörn

Grizzlybjörnen har minskat kraftigt i antal i USA på grund av tjuvjakt
och krympande livsmiljöer. Endast 1 000 björnar antas finnas kvar i
48 av USA:s delstater. Skogsavverkning, friluftsliv och tjuvjakt är
ständiga hot. Grizzlybjörnen behöver ostörda och vidsträckta
områden där den kan röra sig obehindrat och leta föda. Den måste
också kunna undvika människor, eftersom vi ofta dödar björnar av

rädsla. Men orörda områden blir allt svårare att hitta. Återstående vildmark splittras av vägar
och leder för timmertransporter, olje- och gasexploatering, samt för nybyggnation av bostäder
och industrilokaler. Vägar som passerar genom björnens marker ökar risken för människor att
komma i kontakt med björnar och därmed ökar dödligheten bland björnarna. Krympande livs-
miljöer har drivit undan björnarna från stora delar av deras ursprungliga utbredningsområden.
Grizzlybjörnens revir kan vara så stora som 1 300 kvadratkilometer. Den kräver alltså enorma
områden för att hitta så mycket med föda och för att tillräckligt många ska kunna överleva och
bilda en livskraftig och långlivad stam.
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Svartbjörn

Svartbjörnen anpassar sig bra när livsmiljön ändras. Av alla
björnarter är det svartbjörnen som verkar ha störst tolerans mot
människan. Möten mellan svartbjörn och människa ökar dock.
Byggnation och nyetablering på svartbjörnens områden gör att
människan närmar sig alltmer. Det resulterar ofta i att svartbjörnen
besöker människans bostadsområden för att leta föda bland
soporna. Nya vägar minskar även björnens livsmiljö och ökar risken för möten med
människan. Tyvärr slutar ofta dessa möten med att björnen dör. Amerikanska svartbjörnar
dödas även för sina tassars och andra kroppsdelars skull. Louisiana-svartbjörnen, en underart
till den amerikanska svartbjörnen, finns med på listan över djur som hotas på grund av krym-
pande livsmiljöer samt onödig jakt. Alla svartbjörnar i östra Texas, Louisiana och vissa
områden i Mississippi är skyddade eftersom de är så lika Louisiana-svartbjörnen.
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Isbjörn

Isbjörnen hotas av exploatering, nedsmutsning, ozonlager-
förstöring och klimatförändringar. I Arktis släpper det allt tunnare
ozonlagret igenom mer solstrålning vilket bla höjer temperaturen.
Klimatförändringar, som sker världen över av olika skäl, höjer
också temperaturen. Högre temperaturer gör att isen i Arktis
smälter tidigare på våren och bildas senare på hösten. Björnarna
får alltså mindre tid på sig att hitta mat. Isbjörnen är beroende av istäcket för att kunna fånga
favoritfödan vikaresäl. Eftersom isbjörnen är ett rovdjur och befinner sig högt upp i den
arktiska näringskedjan, får den i sig en hel del gifter. Mindre djur äter mat som innehåller
gifter. Isbjörnen äter de mindre djuren och får i sig gifterna. Gifterna påverkar både hälsan
och livslängden. Isbjörnen hotas även av oljeutsläpp. Oljan löser upp de ämnen som gör att
björnens päls skyddar mot väta och den förgiftar björnens bytesdjur. Allteftersom fler länder
beger sig till Arktis för att leta olja och gas är risken för skadliga oljeutsläpp och förstörelse av
björnens områden stor.
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För dig som vill veta mer
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Hemsidor:

www.wwf.se

www.de5stora.com

www.nrm.se/jourhavande_biolog/2/sida79.html

www.nwf.org

www.bearbiology.org

www.polarbearsalive.org/

www.seaworld.org/polar_bears/pbindex.html

www.brownbear.org/

www.bear.org/

www.nature-net.com/bears/


