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Diskussionsfrågor för åk 4-6 till filmen

EXPEDITION
MADAGASKAR

Prata om frågorna tillsammans med andra i klassen. 
Er lärare talar om hur ni ska redovisa era svar. 

Lycka till!

1. Johannes har gjort flera expeditioner, forskningsresor, till Madagaskar. 

• Ta reda på var Madagaskar ligger.

• Vilken världsdel tillhör Madagaskar?

2. Johannes åker till Madagaskar för att upptäcka och beskriva arter som vi ännu inte 
känner till.  

• Varför tror ni att det kan vara viktigt att veta vilka arter av djur och växter som 
finns på jorden?

3. I filmen besöker Johannes och hans forskarkollegor regnskogen i Madagaskar.  
Regnskogen, eller de tropiska skogarna, är jordens mest artrika miljö. Där finns  
kanske hälften av alla jordens arter.   
Jämför med polarmijöerna (naturen nära nord- och sydpolen) där det finns få arter 
men många individer av samma art.

• Försök hitta några olika förklaringar till att det finns så många olika arter i just de 
tropiska skogarna.

4. Forskarna i filmen kommer från olika länder och alla forskar om olika grupper av 
insekter. På jorden känner vi till 1 200 000 olika djurarter. Av dem är nästan 1 000 
000 insekter. Det finns insekter i nästan alla miljöer på jorden.

• Varför tror ni att det finns så många olika insektsarter?

5. I filmen berättar Johannes om varför han samlar in insekter till museets samling. 

• Varför är det viktigt att samla in och bevara olika typer av djur?

• Varför räcker det inte att studera djuren på plats i regnskogen?

6. Att forska är att leta efter svar på frågor som ingen har ställt förut. 

• Vilka nya frågor tror ni att Johannes och hans kollegor forskar vidare kring, när 
de har hittat en del svar om den biologiska mångfalden i Madagaskar? 

• Vilka frågor skulle ni själva vilja få svar på efter att ha sett filmen?


