Frøspiring og vekst
Oppdrag

Finn ut mer om hvordan et lite frø blir til et stort tre.

Innlevering
Det skal sendes inn ett bidrag fra klassen. Bidraget skal inneholde
• en «minirapport» om hvilke frø eller blomster fra trær dere fant i skogen
• tre bilder fra forsøket med frøspiring
• bilde av stubbe med årringer med alder og/eller et tre med høyde
• et notat som forteller litt om hva dere har lært

Naturfag

Kompetansemål

Forskerspiren
•

samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser
ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å
sammenligne resultater

Mangfold i naturen
•
•

planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere
observasjoner og systematisere resultatene
undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos
planter

Matematikk
Måling
•
•

velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med
daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar

Oppgaven
Elevene skal
•

finne frø i naturen, og følge med når de ulike trærne blomstrer

•

formulere en hypotese om frøspiring og utføre forsøk for å teste hypotesen

•

bli kjent med hvordan trær vokser

Forslag til gjennomføring
Frø og frøspiring
En fin introduksjon kan være å se filmen Fra frø til stor skog.
Alle trær har startet som et lite
frø. Det betyr at alle trær har
hann- og hunnblomster, men det
er ikke alltid så lett å se. Ikke alle
ser ut som «ekte» blomster. Her er
eksempler på blomster hos noen
treslag:

Blomster

epler, rogn, hegg

Rakler

bjørk, hassel, osp, or, selje

Kongler

gran, furu, lerk

I skogen kan dere utover våren gå på jakt etter trærnes blomster og frø. Mange av trærne
blomstrer tidlig om våren, ja, før bladene spretter, så følg med! Hvis dere ikke finner årets
blomster, kan det hende dere finner rester etter fjoråret, for eksempel de små «konglene» på
oretreet. Eller kanskje dere finner kongler eller nøtter på bakken?
Treslag i Norge kan være et nyttig hjelpemiddel. Det er en app for telefon og nettbrett, og
den kan brukes offline. Den viser trærne i ulike årstider, med bilder av blader, blomster, frukt
og frø, samt knopper og bark.

Hos gran og furu sitter frøene i kongler. De unge konglene er røde og peker oppover. Når
konglene er brune, er de modne og peker de nedover. Etter noen dager med varmt vær,
spriker kongla med skjellene slik at frøene slippes fri. Dette skjer ofte om våren mens det
fremdeles ligger snø på bakken. Klarer dere å finne frø?
Vinden fører frøene med seg, og der de lander kan de spire og bli til nye trær. Men ikke alle
frøene spirer. Hva skal til for at et frø skal spire? Ta med dere frø (eller kongler med frø) hjem
fra skogen, eller kjøp tørre erter på butikken. Nå skal dere forske på frøspiring!
Til eleven – beskrivelse av forsøk Hva trenger et frø for å spire? Se vedlegg
Hensikten med forsøket er å gruble på, og deretter finne ut hva et frø trenger for å spire. Ofte
har elever en formening om hva planter trenger, så dette er en god anledning til å la elevene
formulere hypoteser. Til de frøene som skal ha vann, pass på at det ikke går tomt for vann.
Det er også viktig å ikke gi for mye vann, for da vil kanskje frøet drukne.
Det kan vær en idé å se hva som skjer dersom man plasserer et frø med vann i kjøleskapet
også. Det vil spire, men ikke mye, og det tar lengre tid.
Skuddene som spirer under bøtta vil bli lange og lyse i fargen. Det er fordi de tror de er nede
i bakken og kjemper for å komme seg opp. Klorofyll trenger de ikke før de kommer opp til
sollyset, derfor blir de ikke grønne. Men dersom dere etterpå lar den stå i sollys, vil dere se
at den blir grønn.
Den som vil klare seg best i det lange løp, er erta som får både jord, vann, varme og sollys.
Men for å spire, trengs faktisk bare vann. Hva trenger det for å vokse videre? (Det kan dere
ev. forske videre på.) Det trenger luft (oksygen og karbondioksid), varme, sollys og jord. I
jorda må det være nok næringsstoffer. Dette kjenner vi igjen fra stueplantene: De må stå i
nærheten av vinduene, de må ha vann, og innimellom må vi gjødsle jorda.
Hvis du vil bytte ut erter med frø fra gran eller furu, må dere finne frø eller sanke inn modne
kongler som fremdeles har frø. Dette kan gjøres der det nylig er hogd gran eller furu, eller
kanskje er dere heldige og finner noen på bakken med frø (men de fleste konglene på
bakken har kastet frøene). Konglesankinga kan gjøres fra konglene er modne i oktober til de
naturlig åpner seg og slipper ut frøene på våren.
Legg deretter de modne furukonglene inn i en stekeovn på 40 grader, slik at de tørker og
åpner seg (normalt 6-7 timer). Deretter kan frøene ristes ut av konglene. Og de er klare til
bruk! Har du tid kan du også la konglene ligge og tørke i romtemperatur.

Treets vekst
De fleste trær vokser raskt i begynnelsen. Da blir stammen tykkere og høyere for hvert år.
Etter hvert slutter treet å vokse i høyden, og legger bare på seg i bredden. For hvert år blir
det en årring til. På Skogveven kan dere lære om ulike treslag, og se hvor gamle de blir og
hvor høyt de strekker seg.
Her finner dere beskrivelse av hvordan dere kan forske på tre og finne ut hva som skjer når
et tre vokser: Skoleskogen – Treets vekst.
Psst! Dersom dere har lyst til å lære mer om frøspiring og vekst, kan dere jobbe mer i dybden
her: Skogens røtter og menneskets føtter

OPPGAVE

HVA TRENGER ET FRØ FOR Å SPIRE?
NAVN:

DATO:

HENSIKT
Hensikten er å gruble på, og deretter finne ut hva et frø trenger for å spire.

HYPOTESE
En hypotese er det du tror. Erter er frøene til erteplanten. Du kan ha dem i kjøkkenskapet ditt
i årevis uten at de spirer. Hva tror du et frø trenger for å begynne å spire? Foreslå tre ting:

1.
2.
3.

UTSTYR
Tørre erter
Skåler
Torvbriketter
Bomull
Bøtte
Kjøleskap

SIDE 1 AV 3

OPPGAVE:

HVA TRENGER ET FRØ FOR Å SPIRE?
UTFØRE FORSØKET
For å finne ut hva frøet trenger, er det viktig å bare teste én ting av gangen. La gjerne ertene
stå i to uker før dere trekker konklusjonen om hva frøet trenger for å spire.
Nr.

Dette vil vi teste

Da trenger vi

Plassering

1

Erten får ingenting

Skål med ert

I klasserommet under
lystett bøtte

2

Erten får sollys

Skål med ert

Vinduskarm

3

Erten får vann

Skål med ert på
bomullspad, dynk
med vann

I klasserommet under
lystett bøtte

4

Erten får vann og sollys

Skål med ert på
bomullspad, dynk
med vann

Vinduskarm

5

Erten får vann og jord,
men ikke sollys

Skål med ert på
torvbrikett, dynk med
vann

I klasserommet under
lystett bøtte

6

Erten får vann, jord og
sollys

Skål med ert på
torvbrikett, dynk med
vann

Vinduskarm

Tror du den vil spire?

Andre forslag?

RESULTATER
Noter resultatene. Spirte frøet? Spirte det raskt eller sent?
Hvordan vokste planten etter å ha spirt?
Nr.

Dette ville vi teste

1

Erten får ingenting

2

Erten får sollys

3

Erten får vann

4

Erten får vann og sollys

5

Erten får vann og jord, men ikke
sollys

6

Erten får vann, jord og sollys

Spirte frøet?

SIDE 2 AV 3

Beskrivelse/kommentar

OPPGAVE:

HVA TRENGER ET FRØ FOR Å SPIRE?
ETTERARBEID
Les hypotesene dine en gang til. Stemte hypotesene dine?
Skriv om hypotesen din stemte, og hva du eventuelt har lært:

SIDE 3 AV 3

