
                 lärarhandledning   
           Så gör djur: Färger, former, ljud 

 
 

Många djur försöker gömma sig bland växtligheten så gott det går, för att inte bli 
föda åt andra djur. Så gör vissa fjärilar, fåglar, skalbaggar, larver och rådjur. De har 
oftast ett utseende som smälter in i omgivningen. Rovdjur kan också ha skyddsfärg 
för att enklare kunna överrumpla sina byten. Vissa djur igen, försöker skrämma sina 
fiender med starka färger och mönster. Påfågelsöga (fjäril) har fläckar på sina vingar 
som ser ut som stora ögon. Det är småfåglarna rädda för. Andra igen har kraftiga 
färger, såsom aspglansbaggen, och vill varna fiender att de är giftiga eller smakar illa. 
Då blir de inte mat åt något djur. Också kroppsformen har en stor betydelse hur ett 
djur kan röra sig. Trollsländan flyger mästerligt pga sin långa bakkropp som fungerar 
som ett roder. Ormen rör sig smidigt då den är lång. 

Fåglarna har ett väl utvecklat språk. De sjunger. Hannar visar genom att sjunga, att reviret de tagit i be-
sittning är bra för bobyggande och att där finns mycket föda. Dessutom visar sången hur stark hannen 
är. Honan väljer en hane som sjunger bra enligt henne. 

Men varför har djuren utvecklat olika förmågor? Genom de olika egenskaperna, kan djuren överleva 
bättre. Det är bra att vara annorlunda i en farlig omgivning, där man kan bli mat åt någon annan. 

 
SVAR TILL DE ENKLA OCH MEDELSVÅRA UPPGIFTERNA 

 
 

1. På vilket sätt gömmer sig fjärilen på berget?  

a) den visar vingarnas gråa undersidor 

 

2. Vilken betydelse har skalbaggens röda skal? 

c) den visar att den smakar illa och blir inte angripen 

 

3. Varför har trollsländorna långa bakkroppar? 

b) för att lätt och smidigt röra sig i luften 

 

4. Vilken uppgift har fåglarnas sång? 

a) för att visa att de är starka och att det finns mycket föda i deras område (revir)   

 

5. Vilken nytta har djuren av sina särskilda förmågor? 
c) de ger alla djurarter fördelar och de klarar sig bättre i naturen 
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