
Pandor på Cosmonova
Det här är ett arbetsmaterial för att förbereda och följa upp filmen Pandor på Cosmo-
nova. I materialet finns fyra uppgifter, tre för klassrummet och en för museibesöket. 
Klassrumsuppgifterna passar lika bra före som efter filmen.

På museet, utställningen Natur i Sverige 
Gör en av uppgifterna (eller båda!)
1. Låt eleverna studera brunbjörnen och hitta likheter och skillnader mellan den 

och jättepandan. Skriv gärna ut bilden på jättepandan som de kan ha med. Av-
sluta med att eleverna ritar antingen en brunbjörn eller en jättepanda.  

2. Jättepandor äter nästan bara bambu och måste därför ständigt flytta för att hitta 
mogen bambu. Låt eleverna fundera på vad andra djur äter. Går det att se på 
ett djurs utseende vad den äter och i vilken miljö den lever i. Be eleverna hitta 
en växtätare, en köttätare och en allätare i utställningen och sedan rita av ett av 
djuren. 

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

ARBETSMATERIAL
Film: Pandor



LÄRARHANDLEDNING
Film: Pandor

Observera pandan i filmen: 

När man forskar på djur är en viktig del att observera djurens beteende i sin livs-
miljö. 

1. Eleverna tittar på filmen och antecknar noga vad djuren gör. Använd gärna  
observationsprotokollet på nästa sida. Länk till filmen: www.IMAX.com/Observe  

2. Jämför sitt protokoll med en klasskamrat. 

3. Som avslutning tittar ni gemensamt på det protokoll som forskaren Dr. Owens 
har gjort. Forskarens protokoll finns sist i materialet. Såg han något som elever-
na inte uppmärksammade? Såg eleverna något som forskaren inte observerat?

Anpassa till yngre elever genom att titta på filmen och anteckna observationer till-
sammans. Detta ersätter i så fall punkt ett och två.

Utrotningshotade djur

• Låt eleverna lista några djur som de vet är (utrotnings)hotade idag. 

• Diskutera sedan tillsammans vad orsakerna kan vara att just det här djuren är 
utrotningshotade och vad man skulle kunna göra för att skydda dem.  

• Låt eleverna att rita ett av djuren 

I klassrummet

Enkel fältstudie och observation i närmiljön

Låt eleverna observera till exempel ett fågelbord och se vilka fåglar som kommer 
till matbordet. Äter de olika frön, är det någon fågel som får de andra fåglarna att 
flyga iväg det vill säga är högre i rang? 

Innan observationen kan eleverna fundera ut hur protokollet ska se som ska använ-
das vid observationen och sedan utvärdera protokollet efter observationen.

TIPS! Det är roligt att göra observationer vid fågelbadet på sommaren.



ELEVBLAD



LÄRARHANDLEDNING
Film: Pandor

Observatörens namn: Jake Owens
Datum: 2018-04-06
Panda som observerades: He Yu (unge)
Lokal: Chengdu Panda Base

 min:sek Observation/Anteckningar

0:15  Mamman äter bambu med bambu på magen

0:30  Pandaungen närmar sig mamman, stör henne när hon äter

1:00  Mamman biter och drar ungen över till sig och leker med ungen

1:15  Ungen flyttas runt och ger ifrån sig ett pip

2:15  Mamman biter och leker med ungen lite till, sedan tröttnar ungen

2:30  Ungen går iväg och mamman fortsätter att äta

3:00  Mamman verkar njuta av att äta

3:15  Mamman och ungen interagerar på träplattan

3:30  Ungen klättar på mamman och gör ljud, som om hon pratade med  
  mamman

4:00  Mamman och ungen fortsätter att interagera med varandra

4:15  Ungen försöker komma upp på mamman för att dia

4:30  Ungen lyckas, diar och gör små ljud

4:45  Mamman lägger sig på rygg på träplattan och sätter upp ett bak- och  
  framben på en träställning och leker med ungen. Ungen fortsätter att  
  göra ljud

5:00  Mamman fortsätter att sätta upp bak-och framben på träställningen  
  medan ungen verkar få mjölk och ungen ”pratar” med mamman

Forskarens observationsprotokoll


