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Filmens innehåll
Filmen visar vad en regnskog är, hur regnskogar för-
störs, och varför regnskogar är så viktiga för vår planet. 

Om du tittar på tropiska regnskogsområden från ovan, 
så verkar de helt enorma. Tropiska regnskogar är inte 
bara en viktig del av det globala klimatsystemet, utan 
kan också skryta med den största mångfalden av 
växt- och djurarter i hela världen. Men regnskogarna 
förminskas i en alarmerande takt. De flesta av oss ser 
scenariot regnskogsförstöring och klimatförändringar 
från ett stort avstånd. Men alla påverkas vi av regn-
skogsskövlingen.

Programmet är indelat i kapitel:

- Vad är en regnskog?

- Skövlingen av regnskogen

- Faror med skövlingen

Undervisningen i biologi ska behandla följande 
centrala innehåll i årskurs :
• Använda kunskaper i biologi för att granska infor-

mation, kommunicera och ta ställning i frågor som 
rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive
hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mång-
fald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Filmfakta
Ämne: Biologi
Ålder: Från 12 år (M) H
Speltid: 15 minuter
Svenskt tal
Produktion: MLB, Tyskland

Inlärningsmål:
- Eleverna lär sig om regnskogen och vilken 

mångfald av djur och växter som finns där.
- Hur regnskogsskövlingen påverkar oss.
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Diskussionsfrågor
Det är viktigt att läraren/ledaren förbereder övningar-
na kring filmen och funderar igenom hur diskussioner 
och svar ska hanteras. Dela gärna upp gruppen i min-
dre grupper och låt deltagarna först skriva ned sina 
svar. Anpassa gärna materialet och fördela eventuellt 
frågorna bland grupperna. 
Följande frågor är indelade i kapitelordning.

Innan filmen

• Vad är en regnskog?

• Var finns det regnskogar?

• Varför heter det regnskog?

Vad är en regnskog?

• Vad är det som gör en tropisk regnskog så speciell?

• Beskriv klimatet i en regnskog.

• Var finns regnskogsbältet?

• Hur skiljer sig träden i en låglandsskog mot 
uppe i bergen?

• Vilka olika skikt finns i regnskogen?

• Berätta om ljuset i regnskogen.

• Hur ser näringscykeln ut i regnskogen?

• Berätta om artrikedomen i regnskogen.

• Vilken djurgrupp finns det flest arter av i regnskogen?

Skövlingen av regnskogen

• Varför försvinner regnskogen?

• Vad är ett svedjebruk?

• Vad används palmolja till?

• Berätta om hur skövlingen går till och hur 
skogen förstörs.

• Vad används träet från skövlingen till?

• Hur kan man spåra illegal skövling?

Faror med skövlingen

• Vilka effekter har skövlingen av regnskogen på 
klimatet?

• Hur påverkas regnskogens invånare av skövlingen?

• Hur hotas orangutangerna och gorillorna 
av regnskogsskövlingen?

• Hur kan regnskogen hjälpa oss med mediciner?

Uppgifter
• Gruppuppgift: Dela upp klassen i mindre grupper. 
Prata ihop er så alla grupper får ett var sitt ämne 
med anknytning  till regnskog. Till exempel vilka djur 
som lever i regnskogen, hur går man till väga för att 
hitta olaglig skövling eller hur mycket regnskog som 
avverkas varje år.
Leta fakta i böcker, tidskrifter och på Internet. 
Redovisa för övriga grupper på stora blädderblock, 
som webbsida, bok, film eller som en vägg/serie-
tidning.

• Gruppuppgift: Hur vet man vilken märkning man 
ska välja när man handlar? Ta gemensamt reda på 
vilken produktmärkning som finns, vilka symboler 
som visar att produkten inte har skadat regnskogen.
Gör en informationsaffisch där ni visar vilken märk-
ning man ska leta efter.

• Hur skiljer sig de olika regnskogarna åt? Skriv en 
artikel där du jämför regnskogarna samt skriv dina 
egna tankar kring vad som händer när regnskogarna 
avverkas.
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