
«Naturdetektiv» og vårtegn i naturen 

(Inspirert av Friluftsliv i skolen og Elevkanalens Årshjul for uteskole Vår): 

Ta deg en tur ut i naturen, nærområdet eller hagen din og observer/undersøk plante og dyrelivet 

rundt deg. Ta med noe å skrive på og gjerne også litt tegnesaker …. Dersom du har tilgang til et 

(mobil)kamera som du får lov å bruke er det også supert.  

På forhånd: hva slags dyre og planteliv tror du du kommer til å se? 

 

Vær en naturdetektiv: 

- hvor mange forskjellige dyr ser du? 

-hvor mange forskjellige fugler ser du? 

-hvor mange forskjellige slags planter ser du? 

Skriv ned, kan du navnet på alt du ser? Dersom dere er flere kan dere se hvem som har flest ulike dyr, 

planter og fugler notert.  

Har dere notert det samme? Så dere det dere trodde dere skulle se, eller mer/mindre? 

 

Se etter mønstre i naturen: 

Gå på jakt etter mønstre i naturen, se på blader, kongler osv. Mange planter og dyr har symmetriske 

mønstre, vet du hva det er? Ta gjerne bilder av det du ser, og prøv å se om du klarer å tegne det du 

har tatt bilde av. Er det lett eller vanskelig synes du å gjenskape/kopiere symmetrien til det du så? 

Klipp om mønstre i naturen og symmetri: 

https://nrksuper.no/serie/kosinus/DMPV76001513/sesong-4/episode-16 

https://www.youtube.com/watch?v=J-ykLPy9Un8 

-Bruk blader, kvister osv.  som du finner på bakken og lag en symmetrisk figur/et mønster selv!  

 

 

https://nrksuper.no/serie/kosinus/DMPV76001513/sesong-4/episode-16https:/www.youtube.com/watch?v=J-ykLPy9Un8
https://www.youtube.com/watch?v=J-ykLPy9Un8


Let etter vårtegn: 

Våren er i anmarsj, og kanskje er den her allerede. Hvilke tegn viser naturen på dette? 

Let etter vårtegn i naturen. Hva med å ta bilder eller film en gang i uken, så kan du se steg for steg 

hva som skjer med naturen utover våren.   

 

    

 

Tips til tur: Du trenger ikke å gå lenger enn din egen hage eller bare vær i nærheten av der du bor. 

Men, skal du ut og gå tur i nærområdet hva med en tur til Gaustad? (her er det mulig å se rådyr, og 

hester 😉) og vår helt egen vernede bøkeskog Bergskogen?!  

 

 


