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Berättar-10:an  Berätta om ett djur   Namn

1.  Vad heter huvudkaraktären (HK)? 1b.  Var är HK? ( I vattnet, på stranden, i skogen, i trädet, under en 
 sten, i luften ...?)

2. Vad gör HK? (Simmar, springer, �yger, ålar sig fram,letar mat, 
 äter, matar sina ungar, sover, �yger ...?)

3. Hur ser HK ut? (Långa ben, två, fyra, sex, åtta, �orton ben, 
 kroppsdelar, form på näbb, hår, ögon, öron, mun, vingar, färg ...?)

4. Vilken årstid är det? (Hur ser vi att det är sommar, vinter, höst 
 eller vår? Tänk att du �lmar en sekund – skriv av �lmen!)

5. Vilken tid på dygnet är det? (Hur ser eller hör vi att det är 
 morgon, middag, eftermiddag eller natt ...?)

10.  Nu har HK nått sitt MÅL. Vad gör HK nu?  
 Tänk att du �lmar en sekund – skriv av �lmen!  

9.  LÖSNING! Hur lyckas HK ta sig förbi 
 hindret och komma närmare målet. 
 (Flykt list, snabbhet, gömställe, rätt sorts väder, mat på 
 oväntat ställe, djur eller människa som hjälper till ...?)

8. HINDER! Vad stoppar HK att nå sitt 
 mål? (Rovdjur närmar sig, barn kommer närmare, 
 storm, bil bromsar in, åska, regn, hagel ...?)

7b. Vad gör HK för att börja ta sig mot sitt mål?

6. Vilket ljud hörs? (Vattnet kluckar, rådjur skäller, en gren knäcks, 
 orm väser ...?)

7. Vad längtar HK efter? MÅL? (Hitta mat, �nna ett bo, bli stor, 
 få ungar, �y �ender, �y oväder, sova ...?)
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Fakta om gråsuggan + karaktärsschema

Fristående kopieringsunderlag till Pennvässaren  © Veronica Grönte och Studentlitteratur 2002

Kräftdjur  
Gråsuggan är ett kräftdjur på land. ”Grå-gris!” 
Hushållsgris, fast mindre. 

Kropp  
Nykläckta är de 3 mm långa. Nyfödda 12 ben 
och snart växer två nya ut. Fullvuxna 17 mm 
efter 2 år. Tillplattad kropp. Gråsuggan har ett 
yttre skelett och ömsar skinn allteftersom det 
växer. Kan bli flera år. Har tydliga segment på 
bakkroppen. Tillplattad kropp. Små ögon, kan 
skilja mellan ljus och mörker. 

Andning  
Andas med gälar som sitter vid det bakersta 
benparet - vita prickar. Bär vatten/syreförråd i 
gälkamrar under bakkroppen. Har även lungor, 
ca 5% av syreupptagningen. Mycket känsliga för 
uttorkning - då kvävs gråsuggan. 

Miljö  
Trivs i fukt och mörker, tex under stenar, bakom 
lös bark och i komposter tillsammans med andra 
smådjur, svampar och bakterier. Aktiv på natten. 

Föda  
Multnande löv, stubbar. Växtätare. Äter upp sitt 
näringsrika skinn efter ömsning. Exkrementerna 
fungerar som jordförbättringsmedel. 

Beteende  
Springer snabbt mot mörka fuktiga platser. Kan 
rulla ihop sig till en boll när den blir skrämd. 
Långa vinklade antenner. 

Fortplantning  
Både könlös och sexuell befruktning. Äggen 
kläcks i ett ”yngelrum” - en ficka fylld med 
vätska på honans mage (under främre 
segmenten). 

Fiender och hot  
Torka och starkt ljus.  
Gifter i mijön. Grodor & spindlar. 

Överlevnadsstragier  
Kamouflage/gråburn färg. Springer snabbt mot 
mörka funktiga platser, för att inte torka ut/
kvävas. Vänder sig snabbt om den hamnat på 
rygg. 

Släktingar  
Ca 30 arter i Sverige. 

Övrigt  
Gråsuggan har bäst av alla kräftdjur anpassat sig 
till livet på land. Finns över hela världen, i stort 
sett i alla miljöer. Gråsuggan kan ta upp 
tungmetaller utan att själv skadas. 

Källor  
www.miljodatabasen.se/index.php?
dispatchTo=Renderer&action =download&file=20393  
www.bioresurs.uu.se/forskolan/var_smadjur.cfm 
www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Bilagan2litenfil.pdf  
www.natur.pedc.se/popup.asp?IDnr=670 
www.entomologi.se/cgibin/enter_other.cgi?
iljwhat=1001 

Fysiskt - utanpå  
Namn (fantasi) hona/hane?

Kroppsbyggnad - storlek, 
armar, ben, huvud...? 

En eller flera färger?

Sätt att röra sig?

Favoritmat?

Vad brukar karaktären bära?

Psykiskt - inuti 
Egenskaper: t ex, snabb, 
långsam, sparsam, optimistisk, 
finurlig…? 

Rädd för något? 

Det bästa som kan hända?

Det värsta som kan hända?

Hemlighet? 

Socialt - omkring 
Bostad?

Familj/släkt?

Vänner?

Fiender?

Intressen? 

Trygga platser? 

Otrygga platser? 
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Idéhäftet Berättarteknik - sid 10 
Responskort - gå över vägen

Författaren kan själv välja vilka frågor lyssnaren ska svara på.

Författaren: Vad tycker du 
berättelsen handlar om?

Lyssnaren: Jag tycker 
berättelsen handlar om…

Författaren: Vem är 
huvudkaraktären, den som har 

ett mål, tycker du? 

Lyssnaren: Jag tycker att 
huvudkaraktären är…

1.                     (Responskort 1)  

2.                      (Responskort 1)

Författaren: Vilket är hindret 
på väg mot målet, tycker du?

Lyssnaren: Jag tycker att 
hindret är när…
(Beskriv, värdera inte!)

3.                      (Responskort 1)

Författaren: Vad tycker du är 
lösningen på hindret?

Lyssnaren: Jag tycker att 
lösningen är…
(Beskriv, värdera inte!)

4.                      (Responskort 1)

Författaren: Hur slutar 
berättelsen? Tycker du att  

huvudkaraktären når fram till sitt 

mål eller inte? Förklara!

Lyssnaren: Jag tycker att 
berättelsen slutar…

5.                     (Responskort 1)

6.                      (Responskort 1)

7.                      (Responskort 1)

8.                      (Responskort 1)

Författaren: Vilken inre bild 
såg du tydligast?

Lyssnaren: Jag såg…

Författaren: Vad tror du 
huvudkaraktären kan lära sig 
av det som hände?

Lyssnaren: Jag tror att...

Författaren: Tack för din 
respons!

Lyssnaren: Tack för att jag 
fick ge respons på din 
berättelse.




