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Skalbaggenslivscykel 
 

Den här leken är ett sätt att befästa ett djurs livscykel. Här har vi valt skalbaggen, men leken kan 
naturligtvis göras om till en annan livscykel t.ex. fjärilen eller trollsländan. 

Så här går leken till: 

Leken leks intill ett gammalt liggande multnande träd (=död ved) som är skalbaggslarvers 
livsmiljö. 

Alla börjar som ägg och visar det genom att hålla armarna i en rund form runt huvudet. Äggen 
minglar runt huller om buller. När två ägg möts gör de ”sten-sax-påse”. Den som vinner går till 
nästa stadie d.v.s. en larv. Den som förlorar är kvar som ägg. 

Larven håller ihop händerna och visar en ålande rörelse framför sig när den går omkring. När den 
möter en annan larv gör de sten-sax-påse och vinnaren blir en puppa. Detta visas genom att hålla 
armarna som en kram omkring sig själv.  

När puppan möter en annan puppa blir det sten-sax-påse och vinnaren blir en flygande skalbagge 
(viftar med armarna). 

När skalbaggen möter en annan skalbagge gör de sten-sax-påse och vinnaren flyger iväg till den 
döda veden och ”lägger ägg”. Sedan blir personen ett ägg och leken börjar om igen. 

Här går leken om och om igen och alla tar sig förhoppningsvis genom alla stadier. Prata gärna om 
att det i verkligheten uppstår problem på vägen med t.ex. andra djur som äter larver t.ex. 
hackspetten. Skalbaggslarver är en viktig föda för hackspettar, vilket gör att den döda veden även 
är livsviktig för hackspettar! 

Trollsländans livscykel: trollslända (flyga med armar ut), som lägger ägg i dammen och blir 
sedan ett ägg (låtsas lägga ägg i dammen och sedan bli ett ägg med armar formade som ett ägg 
runt huvudet), liten trollsländelarv (hukande gång med ena handen/armen som en fångstmask), 
stor trollsländelarv som bytt skal och växt (gå upprätt med ena armen som fångstmask), larven 
sitter på ett strå (t.ex. en trädstam) och spricker och blir en trollslända osv. 

Material: 

Exempel på död ved (= en liggande, multnande trädstam) 

Trollslända: en damm intill lekplanen 
 


