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Småkrypsdetektiver i skogen
Text: Karin Hjelmén, Fredriksdal museer och trädgårdar, Helsingborg.
Foto: Sven Olof Larsén. Illustrationer: Tryggve Edevik och Malin Planting

Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg tar emot skolklasser för aktiviteter med
olika teman som knyter an till naturen. I den här artikeln presenteras en övning som passar bra för de lite yngre barnen. På hemsidan www.fredriksdal.se finns inspiration även
för dig som arbetar med äldre elever.

Vem har ätit på bladen?

Vilka är misstänkta?

Vi tar oss ut till en lövskog. Ju mer död ved det
finns på marken desto bättre!
Du presenterar dig för eleverna. De känner
dig som sin lärare, men idag avslöjar du ditt andra yrke, detektivens. De kan faktiskt se på dig
att du är detektiv eftersom du bär en detektivmössa. Idag har du blivit uppringd av en person
som är upprörd över att någon äter på bladen
i skogen. Det är fullt av hål i dem. Du berättar
att du lovat ta reda på vem den skyldige är. Du
vänder dig nu till eleverna och ber dem hjälpa
dig med att komma de misstänkta på spåren.
”Ni är väl detektiver allihop?”

Fråga eleverna om de har några förslag på
vilka som är misstänkta. Tag fram ett papper
och skriv ”Efterlysning” överst eller med äldre
elever ”Wanted”. Eleverna får komma med förslag på misstänkta. Den som föreslår ett djur
får också göra en enkel skiss av det på pappret.
Ibland kommer det upp förslag som är fel. Till
exempel är ju inte en spindel misstänkt. Den
spinner nät för att fånga insekter i och är alltså
ett rovdjur och inte ett djur som äter på blad.
Upptäcker någon felet och kan motivera varför
den inte är misstänkt stryks den. Annars får den
passera.
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Skogens detektiv behöver inte se ut som Sherlock Holmes, men någon slags utklädnad kan förhöja stämningen. Bevismaterial A presenteras:
Ett ätet blad. Nu gäller det att leta under stock och sten efter den skyldige!

Detektivens utrustning

Vilka är skyldiga?

Du plockar fram din detektivväska och frågar
eleverna vad detektiven brukar ha i sin väska.
Du tar upp din rökpipa. Sherlock Holmes och
Ture Sventon rökte, men det gör säkert inte dagens detektiver. Lägg ned pipan igen. Eleverna
kommer säkert på att detektiven behöver ett
förstoringsglas.
Du plockar upp en förstoringsburk. Den ska
fungera som häkte. Du visar ett förnasåll och
demonstrerar hur man använder det. I förnasållet lägger man förna (det översta markskiktet i
skogen, som består av döda växter och djur). I
väskan finns vidare en vit liten plastduk. Djuren
har så klart kamouflerat sig. De har klätt sig i
samma färg som bladen på marken. Men detektiven överlistar dem. Den sållade förnan häller
du ut på den vita duken så att djuren syns bättre. En dessertsked är bra att ha när du ska fånga
djuren. Placera de djur du hittar i häktet.
Väldigt små djur kan du fånga med en insektssug. Titta också under liggande döda trädstammar. Glöm inte att vända tillbaka dem. Du
klampar ju rakt in i djurens hem.

Det är viktigt att komma fram till
vilka djur som är skyldiga till att ha ätit
på bladen. Man får aldrig döma någon oskyldig.
Undersök varje djur noga och försök komma
fram till om det är ett djur som äter på blad
eller om det är ett rovdjur. Tänk på att rovdjur
ofta är snabba och att de ibland har kraftiga
fångstorgan för att lättare kunna ta sina byten.
Rovdjuren släpps. De är inte skyldiga.
Hur ska vi göra för att få säkra bevis på vilka
djur som är skyldiga till att ha ätit på bladen?
Låt eleverna komma med förslag. Man kan till
exempel ha tagit något djur på bar gärning.
Man såg kanske när det satt och åt på ett blad.
Ett annat sätt är att inreda ett terrarium med
hela blad och lägga in en djurart i taget för att
se om bladen blir ätna.

På spaning
Nu får detektiverna ge sig ut i skogen på jakt
efter de misstänkta. Det är bra att vara tre eller
fyra i varje grupp.

Vilka misstänkta har ni hittat?
Efter spaningen är det dags för en genomgång
av de misstänkta. Vi tittar alltså in i de olika
gruppernas häkten. Har vi hittat de djur som
vi efterlyste?
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Att använda en insektssug är ett skonsamt sätt att samla in
insekter och smådjur. Sugslangen har en ventil så att man
slipper att få djuret i munnen.
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Fler lekar
Innan man släpper ut djuren finns det en del
lekar man kan göra:

Signalement
Någon elev får göra ett signalement på ett av
djuren i häktet. Han ger en ledtråd i taget. Exempelvis: Den har många ben. Den har spröt
där fram. Den är långsmal. De andra får gissa.

Fingret på näsan
Går till på samma sätt som övningen ovan, men
istället för att gissa djuret direkt ska man sätta
pekfingret på näsan när man vet svaret. När
nästa ledtråd ges kanske man inser att svaret var
fel. Då får man ta ned fingret för att kanske redan vid nästa ledtråd komma på ett nytt förslag
och då åter sätta pekfingret på näsan.

Tjugo frågor
Någon tänker på ett av de insamlade djuren.
Eleverna får i tur och ordning ställa frågor till
den som tänker. Det gäller att komma fram till
rätt djur.

Nedbrytardjur
Nu har vi kanske kommit fram till att några av
de djur vi samlat är skyldiga till att ha ätit på
bladen. Är det då dumt att de gör det? Är det
kanske till och med bra? Varför? De djur som
är skyldiga kallas nedbrytardjur. De omvandlar
löv och död ved i skogen till ny jord. Vad skulle
hända om nedbrytardjuren inte fanns? Förnan
skulle inte brytas ner, utan fyllas på för varje år.
Skogen skulle till slut dö eftersom den inte fick
något ljus. Nedbrytardjuren är alltså livsviktiga
i skogen. Nu måste vi släppa ut dem så att de
kan arbeta vidare.

Du kan köpa en insektssug eller tillverka en egen med hjälp
av en filmburk, tejp och en plastslang eller ett sugrör. Som
ventil kan man använda en bit skumgummi eller gasbinda.
Se www.naturskolan.lund.se/blad/blad55-2.htm för ett
exempel på beskrivning.

Ett förnasåll är en påse av tyg som kan knytas i botten. I
den undre metallringen sitter ett trådnät av metall som
fångar upp insekter och andra smådjur.
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