LÄRARHANDLEDNING
Film: Superpower dogs

Superpower dogs på Cosmonova

Det här är ett arbetsmaterial för att förbereda och följa upp filmen Superpower dogs
på Cosmonova. I materialet finns sex uppgifter, en för klassrummet och fem för
museibesöket. Klassrumsuppgiften passar lika bra före som efter filmen.

• Årskurser: 1-3, 4-6
• Ämnen som berörs: NO, Biologi
• Moment: Observation, diskussion

I klassrummet
Hundar pratar utan ord!

Passar lika bra före som efter museibesöket.

Vargar, hundar och människor har
många likheter. Alla tre arterna lever i
grupp där man känner varandra som
individer. Livet i gruppen kräver att
man måste hjälpas åt för att överleva.
Ju bättre man förstår varandra, desto
smidigare går samarbetet. Därfär har
både varg, hund och människa ett
tydligt kroppsspråk. Många uttryck är
lika hos de tre arterna, därför kan vi
förstå varanda över artgränserna.

Hur visar en hund att den är glad, rädd eller uppmärksam? Låt eleverna, i par eller små grupper, diskutera och para ihop hundens kroppspråk med känslan den visar.
Övningen finns på elevblad 1.

LÄRARHANDLEDNING
Film: Superpower dogs
På museet
I utställningen Djuret människan, ca 20 minuter

Karta över utställningen med stationerna markerade finns på sista sidan.
1. Klappa skinnet! Gör tillsammans i gruppen. Lyssna, vilket djur tycker om att bli klappat?
Vi däggdjur tycker om att bli klappade, då sprids ett ämne i kroppen som får oss att bli
lugna och må bra (hormonet oxytocin).
2. Sinnesbordet. Gör tillsammans i gruppen. Vilket sinne är bäst utvecklat hot haren, rovfågeln och grävlingen? (hare-hörsel, rovfågel-syn, grävling-lukt) Inget djur är oftast specialist på alla sinnen samtidigt.
3. Ansiktsuttrycken, finns på elevblad 1a. Eleverna parar ihop ansiktsuttrycken med känslan
de beskriver. Däggdjur, som människor och vargar, har många ansiktsmuskler och kan
uttrycka liknande känslor med hjälp av ansiktsuttryck. Det gör att vi kan förstå varanda
över artgränserna.
4. Människans kroppsspråk, finns på elevblad 1. Låt eleverna diskutera vad de olika personerna säger med sitt kroppsspråk. Fyll i pratbubblorna tillsammans eller enskilt.
Om du vill arbeta mer med kroppen och sinnena i utställningen Djuret människan finns det uppdragskort att skriva ut eller låna på museet.
Länkar till Uppdragskort för åk 1-3.
Uppdragskort för åk 4-6.

I utställningen Natur i Sverige, ca 25 minuter

Karta över utställningen med stationerna markerade finns på sista sidan.
5. Vargspråket, finns på elevblad 1. Gå till vargmontern och titta på hur vargarna
använder kroppsspråket för att ”prata” med varandra. Men vad säger de?
Låt eleverna, i par eller enskilt, para ihop vargarna med de känslor de visar.
6. Djurens kroppsspråk, finns på elevblad 1. Djur pratar, kommunicerar, med hjälp av både
ljud och kroppsspråk. Låt eleverna studera montrarna med älg, tjäder,
havsörn och kråkor, trana, räv och björn och diskutera i par eller små grupper vad de
olika djuren ”säger”. Skriv sedan förslagen i pratbubblorna, antingen enskilt eller tillsammans.

LÄRARHANDLEDNING, FACIT
Film: Superpower dogs

Klassrumsuppgift: Kan du ”hundiska”?
Rätt svar: 1B, 2A, 3C, 4E, 5D, 6F, 7G, 8I, 9H

På museet: Ansiktsuttrycken

De två ansikten
som inte finns
med på bilden
visar äcklad och
förvånad.

På museet: Vargspråket

ELEVBLAD 1
Film: Superpower dogs
Förstår du ”hundiska”?
Para ihop hundens kroppsspråk med vad den menar.
Skriv rätt siffra på raden framför varje förklaring.

MEN KOM IHÅG
att en viftande svans kan också betyda att hunden är arg,
men då ser resten av kroppen och ansiktet också argt ut.
På bilden här intill ser du Henry, han bor i
Whistler, Kanada. Det ligger i Klippiga bergen.
Där jobbar Henry som lavinhund tillsammans
med sin förare, Ian. Henry är en av hundarna i
filmen Superpower dogs.
Titta på Henrys kroppsspråk. Vad säger han?

ELEVBLAD 2a, i utställningen Djuret människan
Film: Superpower dogs
Ansiktsuttrycken i Djuret människan

Dra streck mellan varje ansikte och känslan de visar.

Två av ansiktena på väggen finns inte med här. Vilka känslor visar de?

Människans kroppsspråk i Djuret människan

Skriv vad människorna på bilden visar med sitt kroppspråk!
Dra streck som visar vem som visar vad. Rita fler pratbubblor om du behöver.

ELEVBLAD 2b, i utställningen Natur i Sverige
Film: Superpower dogs
Vargspråket i Natur i Sverige

Dra streck mellan varje varg och känslan de visar.

Djurens kroppsspråk i Natur i Sverige

Gå till djuren på bilderna. Vad ”säger” de? Skriv på ett papper du får av din lärare.
Vilka sinnen tror du är extra bra hos de olika djuren?

KARTOR TILL UTSTÄLLNINGARNA I ARBETSMATERIALET
Film: Superpower dogs
Utställningen Djuret människan

De stationer som finns med i materialet är markerade.

Utställningen Natur i Sverige

De stationer som finns med i materialet är markerade.

