Livet i skogen
Oppdrag

Kartlegg dyrelivet i skogen.

Innlevering
Det skal sendes inn ett bidrag fra klassen. Bidraget skal inneholde
•

en oversikt over artene dere har observert i skogen

•

en kort beskrivelse av hvordan dere gjennomførte kartleggingen

•

ett eksempel på samspill mellom arter i skogen

Rapporten/presentasjonen av resultatene kan ha det formatet dere selv velger, her er
noen eksempler: plakat, tegninger, fotografier, Word, Power Point, film, eller sende inn
selve sporet/sportegnet.

Kompetansemål
Naturfag

Forskerspiren
•

bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra
eksperimentelt arbeid og feltarbeid

Mangfold i naturen
•
•

planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere
observasjoner og systematisere resultatene
beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem
systematisk

Oppgaven
Elevene skal
•

kartlegge dyrelivet i skogen

•

velge ett av dyrene og finne ut hvordan det lever i samspill med én eller flere andre arter
i skogen

Eksempler på samspill kan være: trost som spiser rognebær og på den måten bidrar til å spre
rogn, fugler som bygger rede i et tre, gaupe som tar rådyr, og rev som spiser restene når
gaupa er mett, elg som spiser furuskudd, mus som gnager på grankonglene for å spise
frøene, eller maur som bruker barnåler til å bygge maurtue.
Kartleggingen innebærer at elevene selv skal gå tur i skogen og gjøre observasjoner. Her
gjelder det å bruke sansene godt. De må lytte og se nøye rundt seg. Noen ganger vil de
kunne høre eller se dyrene, men oftest innebærer det å lete etter spor og sportegn.
Funnene må noteres og gjerne dokumenteres, og så må de presenteres i en «rapport».
NB! Husk at dere ikke er eksperter. Det viktigste er ikke å være hundre prosent sikre på hvilket
dyr sporet stammer fra, men heller at dere er nysgjerrige og undrende, og gjør så godt dere
kan for å finne ut av det.

Forslag til gjennomføring
Dersom dere har snø i skogen deres, er det en fordel å dra mens det er nysnø.
•

Gjør dere kjent med vanlige spor og sportegn, se lenker og vedlegg. Ta gjerne med
hjelpemidler ut i skogen.

•

Noter funnene mens dere er ute i skogen.

•

Ta gjerne bilde. Et lurt tips er å legge en fyrstikkeske ved siden av. På den måten vet dere
omtrent hvor stort sporet/sportegnet er.

•

Med et målebånd kan derve måle lengde og bredde, og avstand mellom avtrykk.

•

Ta gjerne med en pose for å samle sportegn som kongler, nøtter o.l.

Tilbake i klasserommet må elevene systematiserer funnene.
Til slutt må funnene samles i en presentasjon. Presentasjonen kan være hva dere vil. Her er
noen eksempler: en utstilling, en plakat, en rapport.

Kilde
Kongleposten

Beskrivelse
Interaktive oppgaver der man kan teste sine
kunnskaper om spor og sportegn.

Lenke
Hjorteviltspor
Smådyrspor

NB! Oppgavene krever Adobe Flash. For å få tilgang Hakkespetter
må du godkjenne at nettstedet kjører Adobe Flash. Fuglelyder
Dyresporplakat

Plakat fra Hamar Naturskole som viser dyrespor og
andre sportegn.

Hamar kommune

Fuglelyder på
smarttelefon

WhatBird er en app som kan hjelpe deg å kjenne
igjen fuglesang.

Whatbird

Kvitre er en app som er fin for å lytte til fuglelyder.
Fuglelyder på
Internett

Et rikholdig arkiv med fuglelyder.

Kvitre
fuglelyder.net

Samspill mellom En oppgave fra Skoleskogen.
arter
Formålet med aktiviteten er å demonstrere
hvordan artene i naturen lever i samspill med hver- skoleskogen
andre. Den kan også brukes til å diskutere konsekvensene for det biologiske mangfoldet dersom én
art blir borte.

