
Välkommen! 
 
I väskorna för nyfikna finns uppgifter till dig och dina 
elever. Vissa av uppgifterna kan göras inför ert besök 
på Kreativum eller som en uppföljning. 
 
Välj själv! Ni behöver inte göra alla uppgifter. Välj det 
som passar er.  
   
Det finns tre olika väskor med följande tema: 
 
•    Vågor av ljud 
•    Stora och små djur 
•    Vad ryms i en kub?  
 

 
 
 
         
 
 



Stora och små djur – 
avdelningen Kreamake (plan 2) 
 
 

 
1. Samla barnen vid ett av borden        
 
I världshaven hittar man några av de största och minsta varelserna som finns 
på vår planet. Det är en spännande upplevelse att undersöka hur stora och 
små dessa djur är. 
 
Introducera området genom att låta barnen/eleverna fundera på vilka  
stora och små djur de känner till. Tipsa om att man kan tänka på djur både i 
vatten och på land.  
 
  
 
 

2. Världens minsta fisk 
Nu ska vi titta på världens minsta fisk som hittills har hittats. Titta på bilden av 
världens minsta fisk.  
 
Beskriv hur den ser ut. Den har inget svenskt namn men heter på latin 
Schundleria brevipinguis. Ta nu fram bilden på fisken i naturlig storlek. Lägg 
bilden på din tumnagel. Får den plats? Vad tycker barnen att den borde heta 
på svenska? 
 
 

 

Källa: 
http://akvariefiskforeningen2.blogspot.se/2013/03
/schundleria-brevipinguis-en-liten-fisk.html) 

Fisken blir den endast 7–8 millimeter 
lång och väger bara ett gram när den är 
fullvuxen. Den lever bara ett par 
månader och utvecklar inte fjäll eller 
tänder. Som du ser på bilden har den 
stora ögon och är i övrigt helt 
genomskinlig. Fisken lever i 
Panamabukten, vid Filippinerna och vid 
det australiska Stora barriärrevet. 
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3. Världens längsta djur 
 
Mät upp en sträcka som är 50 meter lång. Använd måttbandet som sitter monterad 
på väggen, längst in på andra våningen.  Nu har du fått fram längden på världens 
längsta djur, en mask – Långsnöre.  

 
Långsnöre Lineus longissimus är en art i 
stammen slemmaskar. Den är mycket 
tunn och ligger ofta hopslingrad till ett 
litet nystan som ryms i en vuxens hand. 
Men när den sträcker ut sig kan den bli 
upp till 50 meter lång. Kroppen täcks av 
ett mycket giftigt slem. Masken lever ett 
undanskymt liv på havets botten. 
Masken finns i Sverige t.ex. längs med 
västkusten. 

4. Jättebläckfiskens öga 
 
Nu ska du få titta på jättebläckfiskens öga. Men först ska du rita upp det! Tejpa fast 
ett stort papper på ett bord. Sätt fast ett häftstift i mitten på pappret och vira fast ett 
snöre runt häftstiftet. Knyt därefter fast en penna på 30 centimeters avstånd från 
häftstiftet. 
 
Rita nu en cirkel på pappret. Rita sedan en svart cirkel i mitten på cirkeln så har du 
fått fram jättebläckfiskens öga i naturlig storlek – det största  
i världen! 
 
Uppföljning 
Att studera ögon på olika djur kan vara spännande. Titta på bilderna på  
olika djur och dess ögon. Försök para ihop ett öga med rätt djur. Det går  
också att spela memory med bilderna. Lägg ut dem med 
baksidan uppåt. Hitta nu paren! Vill ni tillverka egna  
memorybilder finns de att hämta på: 
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/X-Bi-lagan_2007_eyes.pdf 
 
Mer information finns t.ex. på dessa sidor: 
www.nationalnyckeln.se/sv/bokverket/publicerade_volymer/slemmaskar/  
www.alltomvetenskap.se/nyheter/varldens-storsta-krabba 
www.bioresurs.uu.se 
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5. Jättekrabban 
På golvet framför scenen på andra våningen hittar ni numrerade prickar. Samlas 
kring dessa. Nu måste alla hjälpas åt för nu ska vi ”bygga” en jättekrabba!  
Ett barn ställer sig på mittersta pricken märkt med K = kroppen.  
Ett barn ställer sig på pricken med nummer 1.  
Nu ska prick 1 och prick K bindas ihop med hjälp av flera barn.   
Några barn ställer sig sida vid sida mellan barnen på prick 1 och K. De håller 
varandra i händerna med utsträckta armar.  
 
Nu har ni fått räckvidden på världens största krabba – en japansk spindelkrabba . 
Bygg ihop de andra 4 par benen (krabban har totalt 5 par ben). 
   

 

Bild: ungafakta.se 

Den här krabban, en japansk spindelkrabba, kan 
nå runt en medelstor bil. När man mäter från 
spetsen på ett ben tvärsöver kroppen till 
spetsen på ett annat ben kan det nå upp till 4 
meter.  
 
Men kroppen är förhållandevis liten till de stora 
benen. Den kan bli lika stor som en basketboll. 
Krabban väger inte så mycket, bara upp till 20 
kilo.  
 
Tack och lov är detta inget djur man behöver  
oroa sig för att stöta på var man än badar. Dessa 
krabbor lever endast djupt nere i havet och inte i 
vattnen runt Sverige. De lever på mellan 300 till 
400 meters djup i Stilla havet runt Japan.  
 
När de lägger sina ägg på våren, söker de sig 
ofta till grundare platser, men håller sig helst på 
minst 50 meters djup. Krabborna lever länge. De 
kan bli upp till 100 år.  
 
Vad äter krabborna djupt där nere på havets 
botten? Jo, de äter döda djur som sjunkit till 
botten samt växter, småfisk och alger. 



Läroplansanknytning    
Lpfö98 rev18 
 
Mål  
Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla  
• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära välbefinnande  
• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå 
sin omvärld  
• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala 
om naturvetenskap och teknik 
 
 
 
Lgr11 rev18  
 
Syfte 
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och 
naturen. 
 
 
 
 

 



(Källa: http://akvariefiskforeningen2.blogspot.se/2013/03/schundleria-brevipinguis-
en-liten-fisk.html) 
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Bild: slu.se 
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