Småkryp på land
I kassen finns material så att det räcker till en halvklass. Så här kan man göra:
Prata med eleverna om var de tror man kan hitta småkryp. Med småkryp menar vi något som får
plats i en liten burk, det kan således vara antingen insekter, spindlar, tusenfotingar, gråsuggor,
maskar, sniglar, snäckor eller något annat.
Kanske finns de under stenar, i förnan, på grenar, bland barr eller löv, bland växter eller blommor, i
barkspringor eller andra skrymslen, på marken eller någon annanstans.
Dela eleverna i tre mindre grupper och ge varje grupp följande material:
två vita dukar, en godislåda med petriskålar i och en bestämningskarta.
Gemensamt material är boken Vad jag finner i skogen, en extra bestämningskarta, 14 luppar, 10
luppburkar och en racingduk.
Visa hur man kan göra:
Ta en petriskål och gå på jakt. Titta bland växter och blommor, vänd på stenar och leta i barkspringor
och andra skrymslen. Se till att allt ser likadant ut när ni letat färdigt, förstör inte någons hem!
Ta förna, lägg på den vita duken och vänta på att det ska krypa fram någon. Fånga i petriskålen!
Lägg den vita duken under en gren, skaka och se vem som ramlar ner. Fånga i petriskålen!
Låt eleverna hitta på egna namn till djuren (som Linné gjorde), det vill säga namn efter utseende och
egenskaper. Titta på bestämningskartan om ni kan se vilket djur det är. Om det inte finns där, se i
boken.
Uppmuntra eleverna att titta nära på ett djur. Visa hur luppen fungerar.
Har djuret några ögon? Någon mun? Några antenner? Andra kroppsdelar?
Vad tror ni det äter? Är det växtätare eller rovdjur, går det att se? Läs mer i boken om just det djuret.
Avsluta med att varje elev får välja ett djur som de tror är snabbt. Och kör race på racingduken. När
du ger signal släpps djuren ut i den inre cirkeln. Först utanför den yttersta cirkeln vann racet. Är ni
många elever kanske ni får göra flera race.
I kassen finns också tre småkrypsfällor. Låt eleverna gräva ner dem på kvällen så att ovandelen av
lådan kommer i nivå med marken. Det kan vara bra att lägga en pinne i botten på fällan så att djuren
kan rädda sig upp på den om det skulle regna. Ta upp fällorna på morgonen och se vad ni hittat. Om
ni fångat något större småkryp är linsburkarna bra att ha. Det man ofta får i dessa fällor är
jordlöpare, de är nattaktiva och går på jakt då.
På bilden ses en randig bärfis.
Bärfisar tillhör gruppen skinnbaggar.
Skinnbaggar finns det 590 arter i
Sverige, bärfisar 28 arter. De arter
man hittar i boken är ett urval. För
eleverna räcker det bra om de vet att
det är en bärfis. Ett uppdrag kan vara
att se hur många olika sådana de kan
hitta. Detsamma gäller de flesta
andra grupper av djur.

Material som finns i kassen:
3 småkrypsfällor
Många petriskålar
10 linsburkar
14 luppar
6 vita dukar
2 racing-dukar
4 bestämningskartor
Litteratur: Vad jag finner i skogen

Nedgrävd småkrypsfälla

Småkrypsrace på racingduken

