
 

Oppdrag:
Velg et tre. Skriv fortellingen om dette treet. Lag et bilde som 

passer til fortellingen.

 

Innlevering

Det skal sendes inn ett bidrag fra klassen. Dette bidraget skal være en fortelling om et tre,  
og det skal følge med en tegning/maleri/kollasj. 

 

Læremål
Norsk
Skriftlig kommunikasjon
•	 skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter 

mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål 
og mottaker

Kunst og håndverk
Visuell kommunikasjon
•	 sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker 

hverandre i ulike sammenhenger

Naturfag
Mangfold i naturen
•	 beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem system-

atisk

•	 fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant 
annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig

Treet forteller



Oppgaven
Eleven skal skrive historien til et tre. Dette skal være et tre i nærmiljøet, helst i skogen. 
Det er fint om det er tre som eleven har et spesielt forhold til, eller som står på et litt 
spennende sted. De skal fortelle historien til dette treet, samtidig som de fletter inn 
fakta. 

Forslag til gjennomføring
1. Velge et tre

Gå en tur i skolens nærmiljø/nærskog. Finn et tre dere har lyst til å dikte en fortelling 
om. Det kan være et spesielt tre, eller et tre som står på et litt spennende sted. 

Hva tror dere dette treet har opplevd? Hvordan har været vært? Hvilke dyr eller men-
nesker har det møtt? Har kanskje disse dyrene eller menneskene brukt treet til noe? 
Hvor gammelt er treet? Har det noen spennende historie å fortelle om trærne og sko-
gen rundt seg? Er det noe som truer treet eller skogen? Er det noen som setter ekstra 
stor pris på treet? 

2. Lese/lytte til eksempeltekst

•	 På nettsidene skogveven kan du høre et tre fortelle om seg selv. Velg ett av tresla-
gene, og lytt til treets historie. Velg et annet treslag enn det dere skal skrive om. 
Hva kan vi lære om dette treslaget? Her er forslag til ting du kan lære:  

•	 Navn på treslag

•	 Utseende

•	 Hvor vi kan finne treslaget

•	 Hva slags blader det har

•	 Om det er noen spesielle kjennetegn

•	 Hvor gammelt det kan bli

•	 Hva det kan brukes til, og hva det ble brukt til «i gamle dager»

http://www.skogveven.no/side.cfm?ID_kanal=21


 
Bilde over: Her ser du 
temasidene TRESLAG.

Bilde til høyre: Ved å 
velge ett av treslagene, 
kommer du til en side der 
du kan lære om treslaget.  

 

NB! Funksjonen «Lytt til 
min historie» krever Ado-
be Flash. Når dere åpner 
nettsiden, vil det være et 
svart felt. Klikk på dette 
feltet, og godkjenn at 
nettstedet kjører Adobe 
Flash.

 

Det er mulig å ta 
utskrift av treets 
historie, slik at 
dere kan lese tek-
sten, enten samti-
dig eller isteden-
for å lytte. 

 

Last ned plakat 
om treslaget. Se 
egen info om tre-
slagsplakater



3. Finne fakta om det valgte treslaget
Nå må elevene finne fakta om det treslaget de har valgt. Her er tips til hvor dere kan 
finne ut mer om treslag:

Kilde Beskrivelse Lenke 
Treslagsapp En app for mobiltelefon og nettbrett 

(Android og iOS). Inneholder foto-
grafier og beskrivelser, samt bestem-
melsesnøkler basert på blader/knopper.

Skogkurs

Treslagsplakater 12 plakater som til sammen presenterer 
21 ulike treslag i Norge. Plakatene er 
på 50x70 cm og gratis mot dekning av 
porto.

Skogkurs

Noen treslag i skogen Kortfattet informasjon om 10 treslag i 
Norge.

Kongleposten 

Skogleksikon Definisjoner og forklaring på en rekke 
ord som er knyttet til skog og skogbruk.

Skoleskogen

Treslag Temasider på Skogveven som presen-
terer våre vanligste treslag.

Skogveven

Alternative gjennomføringer
1. Finn et tre. Deretter snur dere om på rekkefølgen: Lag illustrasjonen først. La der-

etter denne illustrasjonen inspirere elevene når de skal skrive fortellingen om 
treet.

2. Finn et tre. La halvparten av elevene dikte fortellingen om treet, mens den an-
dre halvparten lager illustrasjoner. Etterpå avgjør elevene hvilken illustrasjon som 
passer best med hvilken fortelling. 

http://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=155
http://www.skogkurs.no/butikk/243/Plakater%20%E2%80%93%20Tr%C3%A6r%20i%20Norge%20%E2%80%93%2012%20stk.%20i%20rull
http://www.kongleposten.no/faktaside.cfm?id=2
http://www.skoleskogen.no/articleliste.cfm?id=0
http://www.skogveven.no/side.cfm?ID_kanal=21
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