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K
orallrev kan liknas vid ett eget 
levande samhällssystem, en värld som 
bildats av små koralldjur under miljontals
år. Korallreven äger en lika stor biologisk

mångfald som regnskogarna. Med sin unika
skönhet, otroliga färgrikedom och märkligt möns-
trade invånare utgör de ett av jordens viktigaste
ekosystem.

Revens artrikedom ger upphov till en kom-
plicerad näringskedja där alla delar är beroende
av varandra, från mikroskopiska växter till djur
och människor. Men denna livsviktiga naturtillgång
är nu allvarligt hotad av människans påverkan.
Ett allt varmare klimat och den efterföljande
uppvärmningen av våra hav, slam och avlagringar
från den ökande exploateringen av våra kust-
områden, miljöförstöring och rovfiske är endast
några av hoten mot världens alla rev. När män-
niskan förändrar miljön på jorden ändras även
förhållandena i världshaven.

Genom forskningsprojekt och upptäckter vid
Scripps Institution of Oceanography samt vid
andra havsforskningsinstitut, lär vi oss mer om i
vilken grad korallrevens ekosystem är beroende
av det komplicerade samspelet mellan revens
invånare. Från de mikroskopiska växter som lever
inuti korallerna till de många olika ryggradslösa
djuren och fiskarna som söker mat och skydd i de
färggranna håligheterna och sprickorna. Revens
miljontals arter utgör en viktig födokälla för hajar,
havssköldpaddor och delfiner. Miljoner människor
världen över är direkt beroende av reven för sin
försörjning.

“Havens regnskogar”
Det finns fler levande organismer på korallreven
än i någon annan marin miljö. Trots att mindre än
0,2 % av världens alla hav består av korallrev,
finns där några av jordens mest produktiva miljöer.
Där finns 25 % av alla havslevande varelser. I likhet
med regnskogarna utgör korallreven en miljö där
ett häpnadsväckande stort antal livsformer frodas.
Man har uppskattat att mellan en och nio miljoner
arter lever på reven. De hyser tusentals arter som
är unika för revens miljö. Reven är jaktmark, en
trygg plats att gömma sig på, en plats där man
parar sig och föder sina ungar och en plats där
man kan åldras. Det existerar ett komplext och
skört ömsesidigt beroende mellan de många
organismer som ingår i ett korallrevs ekosystem.

Mer än bara färgranna klipp-
formationer: Koraller är djur
Korallerna som bildar korallrevets struktur är
levande djur som äter, slåss, fortplantar sig och
växer. Koraller är ryggradslösa djur, evertebrater,

och tillhör stammen nässeldjur, Cnidaria, och
klassen Anthozoa. Koraller har i likhet med andra
nässeldjur en enkel kroppskonstruktion med
munnen som enda kroppsöppning. De är nära
släkt med andra nässeldjur som
maneter, vilka svävar genom vattnet,
och havsanemoner som liksom
koraller sätter sig fast på hårda ytor.

Det enskilda koralldjuret kallas
polyp.Varje polyp har en mun
omgiven av en krans med tentakler
som leder in till maghåligheten.
Korallpolyper bildar kolonier till-
sammans med andra polyper. En
koloni består av miljontals polyper,
vilka uppstått ur en enda larv som
genom ”delning och knoppning”
och i vissa fall genom könlig fort-
plantning, blivit sammanhängande
organismer. När korallerna växer
bildas nya polyper. Gamla korallrev
kan bli drygt 30 meter tjockt, men
den levande delen utgör endast ett
tunt, kanske metertjockt lager av
koraller och andra organismer.

Koralltentakler innehåller nässel-
kapslar, som korallen använder för
att fånga små plankton i vattnet.
Dessa fastnar vid munhålan och dras in i maghå-
ligheten där de smälts och där korallen tillgodogör
sig näringen. Osmältbara ämnen spottas ut genom
korallpolypens mun. Maten delas med polyperna
runt omkring genom att de olika individerna
samarbetar.

Utrymmet på revet är begränsat och korallerna
slåss med sina grannar, och även med andra växter
och djur, för att de inte ska bli för många.
Korallpolyper i utkanten av ett rev använder sig
av långa, svepande tentakler laddade med nässel-
celler, för att bränna de grannar som växer för
nära. De kan också använda långa, rörformade
tarmkäxcilier som sträcks ut från polypens
maghålighet och förtär påträngande grannar.
Andra koraller konkurrerar genom att växa så
snabbt att de skuggar ihjäl sina grannar. Ett par
nätter varje år ägnar sig många koraller åt en
speciell procedur som liknar ”massproduktion”.
Tiotals till hundratals korallarter släpper ut ägg
och spermier i vattnet under samma natt.
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MacGillivray Freeman’s KORALLERNAS VÄRLD

har producerats med stöd av National Science Foundation
i samarbete med Museum of Science, Boston,

National Wildlife Federation, Lowell, Blake & Associates and
Museum Film Network.

ORGINALTITEL: CORAL REEF ADVENTURE.
PRODUKTION: MACGILLIVRAY FREEMAN FILMS MED

STÖD AV NATIONAL SCIENCE FOUNDATION. 
DISTRIBUTION: MACGILLIVRAY FREEMAN FILMS

DISTRIBUTION COMPANY. 

OBS: Materialet får mångfaldigas av läraren för enskilt bruk i klassrummet.
Mångfaldigande av materialet för kommersiellt bruk är strängt förbjudet.

Hej,

På Cosmonova, Naturhistoriska riksmuseet, har du

och dina elever nu möjlighet att upptäcka Korallernas

värld - en spännande och vacker film som sätter

världens korallrev i fokus.

Med hjälp av av övningsuppgifterna som finns

beskrivna i den här handledningen hjälps vi åt att

utbilda eleverna.

Denna Svenska version av lärarhandledningen är

framställd i samarbete med Världsnaturfonden WWF.
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Global uppvärmning och
växthuseffekten
Yttemperaturen på varje planet i vårt solsystem
bestäms av planetens “värmebudget”.
Värmebudgeten är i balans, precis som andra
typer av budgetar, om mängden energi som
kommer in motsvarar mängden energi som
strömmar ut. Global uppvärmning inträffar när
den inkommande solenergin (solstrålningen) är
större än energin som släpps ut i rymden som
ljus eller värme. På senare tid har jorden blivit
onormalt varm. Havstemperaturen har stigit med
drygt tio grader de senaste hundra åren och fort-
sätter att stiga i ännu snabbare tempo. Bara under
1995 steg medeltemperaturen med en halv grad.
Den ökande globala uppvärmningen orsakas
troligen av den så kallade växthuseffekten.

Växthuseffekten innebär en ansamling av gaser
i atmosfären som hindrar värmen från jorden att
försvinna ut i rymden. Därmed rubbas jordens
värmebudget. Det finns flera olika växthusgaser,
bland annat kväveoxider, ozon, koldioxid, metan
och klorfluorkarboner (KFK). Koldioxid är den
viktigaste växthusgasen och står för 64 % av den
totala absorberingen av infraröd energi.
Människans göranden, som förbränning av fossila
bränslen och skogsavverkning, har gett en stadig
ökning av växthusgaserna till en nivå som aldrig
tidigare förekommit på jorden. Resultat är en
global uppvärmning som ökar faran för och
utbredningen av korallblekning. Om vi inte agerar
kraftfullt för att minska växthusgaserna och den
globala uppvärmningen går korallreven en osäker
framtid till mötes.

En del forskare befarar att den globala upp-
värmningen kan få konsekvenser även i våra
nordiska vatten, t ex genom att orsaka förändringar
av havsströmmarna, översvämningar och ökad
avrinning från land. Detta kan påverka våra
svenska korallrev.

Korallrev i fara
Korallrev världen över dör i oroväckande takt. The
Global Coral Reef Monitoring Network, ett
nätverk som övervakar korallreven, uppskattar att
över 16 % av reven redan har gått förlorade och
att så mycket som 40 % kan vara borta år 2010.
Tre miljarder av världens 5,3 miljarder invånare
bor i kustnära områden. Detta antal förväntas
vara fördubblat inom de närmaste 50 åren, och
den största befolkningsökningen sker i de 
tropiska utvecklingsländerna.

Förvaltning av korallreven
Korallreven är beroende av hur vi hanterar dem,
precis som vi är beroende av korallreven. Den
största påverkan på de nordiska korallreven är
trålfisket där trålarna fastnar i reven och skadar
dem. Undersökningar har visat att 30-50% av
korallreven i norska farvatten är ödelagda på
grund av trålfiske. Fijianerna har ett system som
övervakas av stamhövdingarna, med fasta regler
för när och var vissa fiskarter får fångas. Ett tradi-
tionellt kontrollsystem som har fungerat i tusen-
tals år och låtit fijianerna överleva utan att behöva
brandskatta reven. Reven ger dem mat, skyddar
från stormar och grov sjö, ger inkomster från tur-
ism och hjälper fijianerna att bevara sin kultur
genom tacksägelseceremonier till reven och havet.

Fijianerna är bara en av
hundratals kulturer runt om 
i världen som är direkt
beroende av det tropiska 
marina systemet för sin 
överlevnad. Det försämrade
fisket ger minskade inkomster,
troligen flera miljarder dollar
om året om reven går för-
lorade. Korallreven fungerar
även som skydd för de tropiska kustområdena.
De skyddar stränderna från vågor, stormar och
erosion. De tjänar som källa till nya biomedicinska
resurser, och vi riskerar att gå miste om nya medi-
ciner när den biologiska mångfalden på reven
försvinner. Läkemedel framställda av korallrevens
organismer utvecklas just nu i kampen mot 
cancer, hiv, reumatism och andra sjukdomar.

Det säkraste sättet att förhindra utarmningen av
korallreven är att informera människor. Med filmer
som ”Korallernas Värld”och övningarna i den här
handledningen kan vi lära oss hur vårt agerande
påverkar korallreven, så att vi kan skydda och
bevara dem för framtiden.

Världsnaturfonden WWF arbetar för att bevara
korallrevens biologiska mångfald, bl a genom att
verka för marina skyddade områden.
I Kosterfjorden driver WWF Sverige ett projekt

för att kartlägga och skydda Västerhavets unika
och artrika djupvattensamhällen.
I Kenya, Tanzania och Mozambique pågår projekt
för att förvalta korallrevens artrikedom inom
marina skyddsområden. På Seychellerna genom-
förs ansträngningar att återetablera och rädda 
det som finns kvar av 
korallreven.

Äggen flyter upp till ytan där de kan befruktas
och bilda nya korallarver, så kallade planula.
Planulalarven simmar fritt i havet i allt från några
dagar till flera veckor, tills den slår sig ner på
havsbottnen och växer till nya koraller.

Koraller kan även fortplanta sig könlöst genom
knoppning. Under knoppningen delar sig
polypen i två nästan exakt likadana polyper. Den
nya polypen sitter sedan fast vid den gamla. En
korallkoloni tar form först efter ett otal knopp-
ningar och kan till slut innehålla hundratals eller
tusentals polyper. När nya polyper bildas växer de
ovanpå de gamla. Dessa dör och deras kalkskelett
blir en del av revet.

Det finns två huvudtyper av koraller: solitära
icke revbyggande och kolonibildande revbyggande.
solitära koraller, som mjukkoraller och stenkoraller,
bidrar inte i nämnvärd grad till korallrevets for-
mation. Stenkoraller är enskilda polyper som inte
bildar kolonier. Mjukkoraller är kolonibyggande
med böjbara skelett och är beroende av giftämnen
i vävnaderna som skydd mot rovdjur. Koloni-
bildande koraller, är hårda koraller. De bildar vid-
sträckta kolonier av tusentals sammanhängande
polyper som lever och äter tillsammans. Hårda
koraller använder zooxantheller, hjälpalger, för att
utvinna kalk och kol ur vattnet och andningen
vilket behövs för att bilda starka, inre kalkskelett.
En likartad process används av musslor, ostron
och sniglar när de bildar sina hårda skal.

Zooxanthellerna är korallens ”solfångare”och
ger dem tillräckligt med energi för att de snabbt
ska kunna bilda sina skelett. Generation efter
generation av polyper bygger på skelettet och
bildar koraller i fantastiska mönster och storlekar.
Korallkolonierna kan bli större än en liten stuga
och vara flera hundra år gamla. Under tusentals år
har skeletten efter många korallkolonier bildat rev.

De viktigaste typerna av korallrev
Det finns tre typer av rev: strandrev, barriärrev
och atollrev. Strandrev bildas strax utanför en
strand eller en ö. Det börjar vanligtvis i en sand-
bottnad lagun och fortsätter upp mot revets krön
där de härdigaste korallerna växer. Sedan följer
revets huvuddel, där större delen av korallarterna
återfinns.

Barriärrev bildas längre ut till havs, vanligen
tio till hundra kilometer från kusten. Ofta bildar
de massiva väggar av korall som avskiljs från
fastlandet av en bred kanal eller lagun.

Atollrev är cirkelformade rev runt laguner som
bildades när vulkaniska öar sjönk i havet för
miljoner år sedan. Korallrev återfinns i alla varma,
grunda tropiska hav, mestadels i det tropiska
Stenbockens vändkrets (23°27’) och det tropiska
Kräftans vändkrets (23°27’). Eftersom havs-
strömmarna för med sig varmt vatten till kalla
hav, växer korallrev även på sådana platser som
utanför Texas och nära Tokyo i Japan!
På Sveriges västsida, i Skagerrak, finns den

revbyggande ögonkorallen (Lophelia pertusa).
Det är en kallvattenskorall som bl a lever i
Kosterfjorden på 80-100 meters djup. I Sverige
förekommer även icke revbyggande koraller t ex
läderkorallen Död mans hand.

Det finns två stora korallrevsområden i världen:
Indiska Oceanen/västra Stilla havet och västra
Atlanten. Stillahavsområdet sträcker sig från Röda
havet över Australien, till Indiska Oceanen och
vidare till Afrika. Det är världens största korallrevs-
område, med det största antalet arter av koraller
och fisk.Västra Atlantens sträcker sig från Florida
till Brasilien och omfattar Karibien, Bermuda och
Mexikanska golfen. Rev finns även i det tropiska
östra Atlanten och östra Stilla havet, men de är inte
lika stora och har inte lika omfattande artrikedom.

Revens intima förhållanden
Revbyggande koraller är beroende av ett nära
förhållande med små alger som lever inne i
korallerna, de så kallade zooxanthellerna.
Zooxantheller ger korallen 98 % av den näring 
de framställer, så att korallens skelett kan växa
snabbare och bilda rev. Korallen ger i sin tur
zooxanthellen en säker plats att bo på, gott om
solljus och kväverika avfallsprodukter. Koraller får
nämligen inte tillräckligt med näring för att skapa
kolonier och bygga rev enbart genom maten.

Koraller återfinns framför allt i tropikerna där
det varma, klara och grunda vattnet släpper ner
solljuset till algerna inuti korallerna. Förhållandet
mellan en korall och dess zooxanthell är ömtåligt,
och det räcker med små förändringar i miljön,
särskilt i vattentemperaturen, för att förstöra
förhållandet.Vid stigande temperaturer dör algen
eller överger korallpolypen, varvid korallen vitnar
och ”bleknar”. Blekta koraller överlever endast ett
par veckor utan algens näringstillförsel. Om vatten-
temperaturen inte återgår till den normala kan
korallen inte skaffa en ny zooxanthell och kommer
att dö.

Jordens medeltemperatur har stigit mycket
snabbt och den globala uppvärmningen har fått
svåra följder för korallreven. De senaste 20 åren
har blekningen ökat i omfattning och fått hela
korallområden att dö. 1998 var korallblekningen
så omfattande att tusentals kilometerkorallrev
förstördes.

Ögonkorallen i Skagerrak är inte beroende av
zooxantheller och kan därför leva på stort djup.
Den är därmed inte utsatt för korallblekning.

Naturliga hot mot korallreven:
Orkaner, tyfoner, El Niño, korallätande
organismer och sjukdomar.

Människans hot mot korallreven:
Utfiskning, felaktiga fiskemetoder,
avlagringar, exploatering av kustområden,
utsläpp och annan miljöförstöring samt 
stigande temperaturer globalt.
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Revkamrater sökes

Syfte: Eleverna ska söka rätt på olika revkamrater
och beskriva hur de olika organismerna hjälper
varandra.

I filmen: Korallrevet är en ömtålig och välbal-
anserad miljö där både stora och små djur samar-
betar för att skapa ett samhälle där grannar hjälper
varandra. Som i sången av Crosby, Stills, and Nash,

“Our House”, tjänar
både smörbulten
och räkan på att
dela bostad.
Smörbulten får en
stor håla medan den
närsynta räkan får
en sambo som är
livvakt.
Lite senare i filmen
besöker en 150 kilo
tung grouper en
“tvättomat”där små
putsarfiskar simmar

in i dess mun för att
göra rent munhåla och gälar. Förhållandet mellan
putsarfiskarna och groupern kräver ömsesidigt
förtroende.

Material till varje grupp:
�� Kopior av annons i “The Coral Gazette”
�� Spel

Läraren: Kopiera annonsen i “The Coral
Gazette”till varje grupp. Kopiera sidorna med
spelkort i förväg och klipp ut korten.
Varje elevgrupp bör ha en omgång spelkort och
kamratkort. Alla symbiotiska förhållanden som
tas upp är exempel på mutualism.

Observera: Svarsnyckel återfinns på insidan av
omslaget.

Bakgrund: Att överleva på korallrevet kräver mer
än de vanliga kamouflageknepen, fenstrålarna,
hullingarna och andra fysiska särdrag.

Förhållandet mellan olika djur, liksom mellan
djur och växter, har utvecklats till att omfatta ett
antal sociala och biologiska samarbetsformer, i
vilka en eller alla organismer som ingår på något
sätt vinner på förhållandet. Storleken på vinsten
och kostnaden kan förändras med tiden, eftersom
förhållandet förändras i takt med miljöförändringar

eller annan påverkan. Forskarna kallar dessa
förhållanden symbiotiska. Antalet symbiotiska
förhållanden på ett korallrev är omfattande.
”Kanske den största ansamling av symbioser
inom en och samma miljö i hela världen”enligt
filmen. Korallerna själva fungerar som värdar till
en mängd symbionter, som zooxanthellerna.
Dessa ”hjälpalger”lever i korallpolypens vävnad
och använder solenergin för att framställa de
kolhydrater korallen behöver för att överleva.

När vattentemperaturerna stiger överger
zooxanthellen korallen och gör den färglös.
Fenomenet kallas ”blekning”och kan göra så
att korallen svälter ihjäl, då den mister de
kolhydrater zooxanthellen försett den med.
Förhållandet mellan korallen och zooxanthellen
är ett exempel på mutualism.

Ömsesidigt är också förhållandet mellan havs-
anemonen och clownfisken. Havsanemonens
tentakler innehåller små nässelorgan som skadar
de flesta mindre djur, även fiskar. Clownfisken
skyddar sig dock med ett slemlager som skyddar
mot de brännande nässelhullingarna och trivs
därför bland anemonens tentakler som utgör en
mycket trygg bostad. Clownfisken i sin tur skaffar
mat åt anemonen genom att hämta hem bytet
och tappa tillräckligt med bitar för att anemonen
ska bli mätt.

Havsanemonen kan även ingå i ett annat
förhållande – med en särskild sorts eremitkräfta.
Eremitkräftan letar först reda på ett snäckskal för
att skydda sig och sätter sedan fast anemonen på
skalet.
Havsanemonen tjänar två syften: som kamouflage
och som skydd. Anemonen i sin tur får en bostad
och kan fånga in en och annan matbit (utrymmet
på revet kan bli ganska begränsat).

Att göra: Samtala med eleverna om vilka förhål-
landen de har upptäckt på, i och runt korallrevet.
Be dem att förklara de förhållanden korallrevets
invånare kan ha. Be dem att förklara symbios,
mutualism, kommensalism och parasitism. Be dem
fundera över hur människan kan förstöra dessa
förhållanden. Skriv ner deras svar på tavlan.
� Dela in klassen i grupper och ge varje grupp

en kopia av annonserna från ”The Coral Reef
Gazette”. Ge varje grupp en omgång spelkort.
Som grupparbete ska eleverna läsa annonserna
och diskutera vilken spelare som kan ha satt in
annonsen och vem som kan besvara den.
Eleverna ska försöka få ihop så många för-
hållanden och kamrater som möjligt enligt
annonserna i ”The Coral Reef Gazette”.

� När eleverna har hittat de par som hör ihop,
får de diskutera om förhållandena är exempel
på mutualism, kommensialism eller parasitism.

NYCKELORD

Symbios – ett förhållande mellan två eller flera
organismer. Exempel på mutualism: bägge
organismerna tjänar på förhållandet.
Kommensialism: symbionten vinner på
förhållandet.Värden tjänar ingenting på det, men
skadas heller inte. Parasitism: symbionten tjänar
på förhållandet medan värden tar skada.
Zooxanthell: Encelliga alger som lever inne i
korallpolypens vävnad. Fotosyntes: Den process
där växtlika organismer med klorofyll drar nytta av
solljus, vatten, näringsämnen och koldioxid för att
framställa organisk energi eller kolhydrater.
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Arbete i utbyte mot mat
En mångskiftande grupp ren-
hållningsarbetare åtar sig
städuppdrag. Vid intresse kan
besök göras på
Putsfiskargränd under dagtid.
Endast pålitliga fiskar göre sig
besvär.

Hemleverans av matvaror
utföres
Skötsamt fiskpar söker trivsamt och
tryggt hem med inbyggt skydd. I stäl-
let för hyra åtar vi oss att handla mat.

Hus uthyres
Finnes: rymligt och rent 100-
tentakelshem ledigt omgående. 
Inbyggt säkerhetssystem.
Hyran kan erläggas i form av
tjänster.

Fiji eller razzior
Daglig färdtjänst runt revet
erfordras. Jag är bedrägligt
skön och erbjuder livvakts-
tjänster i utbyte mot transport.

Hyresfastighet finnes
Flyttbart hem om fyra kvadratmeter.
Frekventa ägarbyten. Hjälp vid fram-
tida omflyttningar fås via ursprungs-
innehavaren.

Slutet är nära!
Fotosynteskompanjoner sökes
omgående! Global uppvärmning
hotar revets hälsa. Frivilliga
behövs i kampen för att över-
leva. Den som kan hjälpa till
ombeds omedelbart anmäla sig
hos närmaste revbyggande
koraller!

Har ni alger?
Har ni nyligen förlorat era 
“hjälpalger”? Vi har kringfly-
tande alger som är villiga att
slå sig ner för gott i tropikerna.
Behöver du eller någon
närstående hjälp, ring utan
kostnad 1-800-HJÄLP.

Tandhygienist sökes
Stort behov av rejäl tand- och
gälrengöring. Jag ser otäck 
ut, men jag lovar att inte äta 
upp dig!

Livvakt finnes
Ledig säkerhetsvakt söker
hyresrum. Erbjuder beskydd i
stället för hyra. Helst botten-
våning.

Rumskamrat önskas
Revinnevånare med nedsatt 
syn söker rumskamrat till
lyxvåning längs Bottenavenyn.
Mat och husrum gratis i utbyte
mot beskydd.
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Material:
�� Bilder på papegojfisk, piggsvinsfisk, fjärilsfisk
�� Flera stora Duploklossar
�� Solrosfrön, ungefär 2,5 dl
�� Liten skål till pistaschnötter
�� Pistaschnötter, ungefär 2,5 dl
�� Ett stycke stenkorall eller sten
�� En pincett
�� En tång
�� En klädnypa eller påsförslutare

Läraren: Övningen fungerar bäst i form av en
forskningsstation i ett hörn av klassrummet.
Eleverna utför övningen med hjälp av skicklighet
och fingerfärdighet. Påminn dem om att en simu-
lering är ett sätt att iscensätta något, i det här fall-
et en fisk. Redskapen de använder i övningen
föreställer munnarna på några av de fiskar som
lever på revet.

Bakgrund: Korallreven försörjer ett stort antal
fiskar och ryggradslösa djur. Reven är faktiskt en
av de artrikaste miljöerna på jorden.Varje djur är
anpassat för att kunna leva i sin egen lilla nisch
på revet. Överlevnadsknep, fortplantningsteknik
och sättet att skaffa föda har utvecklats för att varje

djur ska dra nytta av miljön på bästa möjliga sätt.
Fiskarna hackar, skrapar, tuggar och sliter för att
få i sig maten. Munnarna är utformade för att passa
till födan. Övningen låter eleverna undersöka
flera olika fiskar och jämföra sina redskap med
formen och funktionen hos fiskarnas munnar.

Att göra: Ordna ett utrymme med en plan arbets-
yta. I ena hörnet ska Duploklossarna ligga med
hålen uppåt. Häll ner lite solrosfrön i klossarnas
håligheter.

� Ordna ett utrymme för skålen med pistasch-
nötter och ett till för korallbiten eller stenen.
Alla tre områdena kan ligga bredvid varandra
på bordet. Lägg sedan fram pincetten, tången
och klädnypan.

� Be eleverna undersöka vilka redskap som
passar bäst för att plocka upp de olika fröna
och nötterna. Påminn dem om att redskapen
visar olika typer av munnar hos olika fiskar. Be
eleverna jämföra redskapen med bilderna av
fiskarna. Låt dem fundera ut vilken munform
och funktion som passar till vilket redskap.

� Be eleverna svara på följande frågor och
samtala sedan om svaren:

� Det finns mat i revets sprickor och håligheter
för alla som kan komma åt dem.
Vilket redskap passar bäst för att plocka
ut mat ur springor?

� Skaldjur som sniglar och krabbor är mums
för dem som kan knäcka skalen.
Vilket redskap passar bäst för att knäcka
ett hårt skal?

� Korallvävnaden och algen inuti blir ett
näringsrikt mål mat för dem som kan skrapa
loss vävnaden från korallens hårda skelett.
Vilket redskap lämpar sig bäst att skrapa
med?

Extra: Be eleverna själva ta reda på vad fjärilsfisken,
papegojfisken och piggsvinsfisken äter och om det
stämmer in på teorin om munnarnas funktion.
Besök en djuraffär eller ett akvarium och försök se
vad fiskarna äter. Fråga personalen i affären eller
på akvariet om de rätta svaren.

Kafé Korallrevet

Syfte: Eleverna ska gestalta hur fiskarna på ett
korallrev skaffar mat. Studera hur storleken och
formen på fiskarnas munnar och tänder visar
vilket slags mat fisken äter.

I filmen: Vi får se några av de många fiskar som
lever i, på och runt korallreven. Hur kan revet
försörja så många olika livsformer? Korallreven
innehåller en mängd olika näringsämnen och

många tillfällen att
skaffa föda. Revets
invånare är perfekt
anpassade till det.
Tänk på putsar-
fisken och dess
metod att plocka

bort parasiter från grouper och muränor. Det här
visar tydligt att den bäst anpassade överlever!

NYCKELORD
Livsmiljö: En plats där en organism lever.
Förhållande: Handlingar eller tillfällen när en
organism samarbetar med en eller flera andra
för att åstadkomma något.

Papegojfisk

Piggsvinsfisk

Fjärilsfisk

UPPGIFT2
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Bakgrund: Korallrevens ekosystem är oerhört
intimt beroende av varandra. Även små händelser
kan påverka hela revet. Övningen låter eleverna
spela ett spel som understryker det här.Varje
påstående kan antingen ha positiv eller negativ
effekt på korallrevet.Varje påstående beror också
på de andra: positiva handlingar bygger upp revet,
medan de negativa får revet att rasa samman.

Att göra: Dela in eleverna i lag om fyra och ge
varje lag en uppsättning spelkort och ett Jengaspel.
Be eleverna följa instruktionerna när de staplar
klossarna, men i stället för att använda alla klos-
sar, ska varje lag stapla 24 klossar med tre klossar
på varje nivå, åtta nivåer högt.

� En elev åt gången drar ett kort ur högen. När
en elev drar ett minuskort som ger honom
eller henne rätt att ta bort och sedan stapla på
klossar, måste de ta bort rätt antal klossar från
en färdig nivå och sedan stapla dem överst,
göra klart en påbörjad nivå eller börja på en
ny nivå. Stapeln blir alltså mindre hållbar.

� När en elev får ett pluskort tar han eller hon
bort det föreskrivna antalet klossar från översta
nivån och lägger dem åt sidan. Ju färre nivåer,
desto stadigare stapel. Spelet fortsätter tills
hela stapeln rasar samman.

� Efteråt får eleverna fundera över de positiva
och negativa sakerna som inträffade under
spelet och i filmen.Vad kan de göra för att
vara med och rädda korallreven? 

Extra: Uppmuntra eleverna att engagera sig
genom att skriva brev till ansvariga myndighets-
personer. Breven kan innehålla information om
det de lärt sig i skolan och vädja om att politikerna
ska stötta forskningen och kampen för att bevara
korallreven.

LÄRARHANDLEDNING
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Att skydda revet är
mer än bara en lek!

Ditt rev blir ett marint natur-
reservat, vilket förbättrar tillståndet
och stabiliserar revet. Ta bort fyra

klossar från översta nivån.

Genom filmen Korallernas Värld
ökar kunskapen om korallers livs-

miljö. Ta bort en kloss från
översta nivån.

En ny medicinsk upptäckt
görs på ett korallrev, vilket gör
att revet skyddas. Ta bort två
klossar från översta nivån.

Aktionsgrupper delar ut snorklar
och cyklop till fijianska barn för att
de ska lära sig mer om reven. Ta
bort en kloss från översta nivån.

En ny fiskart upptäcks
på ett rev. Ta bort en kloss

från översta nivån.

Skolelever i Sverige lär sig mer
om korallrev. Ta bort en kloss

från översta nivån.

En miljövänlig semesteranläggning
byggs på en tropisk strand, vilket
minskar miljöförstöringen. Ta bort

en kloss från översta nivån.

Din djuraffär slutar köpa
fiskar från rev vars artrikedom
hotas av utarmning. Ta bort en

kloss från översta nivån.

Akvariet i din stad börjar föda
upp tropiska fiskar och minskar

därmed belastningen på revet. Ta
bort en kloss från översta nivån.

En orkan slår till i närheten av ditt
rev och förstör korallen. Lyckligtvis
återhämtar sig revet ganska snabbt.

Ta inte bort några klossar.

Ett bevakningsprojekt för revet har
inletts, där forskare regelbundet
kontrollera hur revet mår. Ta bort

en kloss från översta nivån.

Rev som fotograferades för tio
år sedan fotograferas igen. Inga
tecken på skador. Ta bort två
klossar från översta nivån.

Global uppvärmning har höjt
vattentemperaturen runt revet och

dödat korallpolyper. Ta bort tre
klossar och stapla dem överst.

Samlare av akvariefiskar
spränger med dynamit på revet.

Ta bort en kloss och stapla
den överst.

Ökat fiske på revet under året,
beroende på dåliga fångster ute
till havs. Ta bort en kloss och

stapla den överst.

En ny semesteranläggning
och golfbana har anlagts längs
revets kanter. Ta bort en kloss

och stapla den överst.

En regnskog i området skövlades
när en semesteranläggning skulle
byggas. Ta bort två klossar och

stapla dem överst.

Regnet har sköljt ner slam
och sand i havet och det täcker

nu revet. Ta bort två klossar
och stapla dem överst.

Skräp täcker revet och får
koraller och andra djur att dö.
Ta bort två klossar och stapla

dem överst.

Gödningsmedel sköljs ut i havet
och orsakar algblomning, vilket

hindrar solljuset från att tränga ner
till revet. Ta bort en kloss och

stapla den överst.

Bekämpningsmedel från
lokala jordbruk har nått revet och
fått många djur att dö. Ta bort en

kloss och stapla den överst.

En elev i USA köper tropisk
fisk som fångats med hjälp

av cyanid. Ta bort en kloss och
stapla den överst.

Snorklande turister råkar
trampa på korallerna så att

korallerna dör. Ta bort en kloss
och stapla den överst.

En båt har kastat ankar på
revet, vilket gör att korallerna dör.

Ta bort en kloss och stapla
den överst.

SPELKORT   UPPGIFT  3  FÖR  KOPIERING

UPPGIFT3
Syfte: Eleverna ska förstå att det finns många
saker, både positiva och negativa som påverkar
korallrevets tillstånd.

I filmen: Filmen visar många av de positiva och
negativa saker som människan gör som påverkar
korallrevet. Harpunfiske av den fridlysta groupern

och avlagringar på
revet efter skogs-
avverkning på land
och fångst av fiskar till
akvariebranschen tas
upp som negativa
saker. Positiva saker är
att reven skyddas
genom att bli marina

skyddsområden, samt bättre information och
forskningsprojekt.

Material:
�� Ett Jenga™ spel per åtta elever
�� En utklippt omgång spelkort per fyra elever

Lärare: Spelet använder samma regler som i
Jenga™.Varje lag behöver en uppsättning spelkort.

NYCKELORD

Mänsklig påverkan: Människans
påverkan på ett område eller en miljö.
Miljövård: Offentlig vård och skydd av
naturresurser.
Forskning: Noggranna och systematiska
studier inom ett forskningsområde.
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Hemsidor
www.wwf.se

www.tmbl.gu.se

www.vattenkikaren.se

www.coralfilm.com

www.reefcheck.org/

Tack till bidragande personer
Vi vill härmed tacka följande personer för deras bidrag till
lärarhandledningen:

Världsnaturfonden WWF Sverige
Åsa Andersson
Inger Näslund

Naturhistoriska riksmuseet
Lars-Åke Janzon, Fil Dr och Jourhavande biolog

Reuben H. Fleet Science Center, San Diego, CA.
Lynne Kennedy,

Deputy Executive Director, Education and Exhibits
Alyson K. Evans, Director of Education Programs

Scripps Institution of Oceanography University
of California San Diego
Birch Aquarium at Scripps Education Advisors

Arlene de Strulle, Director of Education
Kevin Hardy, Program Director, Scripps Centennial Committee
Shelley Glenn, Activities Coordinator
Heidi Hahn, Interpretive Programs Coordinator
Sarah Cloherty, Outreach Coordinator
Danielle Beaty Adler, Sarah Wilson,
Anita Balcar, Scott Mau, Science Educators

Forskningsrådgivare
Nancy Knowlton,

Professor, Scripps Institution of Oceanography, Marine
Biology Research Division; Director, Center for Marine
Biodiversity and Conservation
David Kline, Scripps Institution of Oceanography,
Marine Biology Research Division
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