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Artene vi fant
Hvor vanlig eller uvanlige er de?

BRUK MILJØLÆRE OG FINN UT!

resultatsidene viser alle bilder, alle funn, alle deltakere - og mye mer. Først orienterer vi 

oss på resultatsidene sammen, og blir vant til å navigere.

Finn en vanlig og en mer sjelden art

Se på det dere selv var med på å finne, eller de andre på trinnet fant. Velg én art 

som dere mener er ganske vanlig langs kysten. 

Vi valgte: ________________________________________________________

Nå prøver dere å finne ut om mange andre skoler har funnet den samme arten. Finn ut av 

spørsmål som: 

Er den vanlig alle steder langs kysten? Er det færre eller flere funn enn dere ventet? I tilfelle 

hvorfor, mener dere?



De som fant denne arten - hva annet fant de samtidig? Det samme som dere?

Se etter på bildene om kjennetegnene er de samme - er dere sikker på at det riktig art? 

Sammenlign med opplysningene i ‘systematikk’.

Så finner dere en art som dere mener er mer uvanlig, som dere tror ikke så mange 

skoler har funnet. 

Vi valgte: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se først etter i ‘systematikk’, hva det står om arten der. 

Se på kartet, om den er funnet mange steder, eller ganske få steder.Hva mener dere er 

grunnen til at den er funnet mange, eller få, steder?

Om noen uker skal vi gjerne ut igjen i fjæra. Kan dere bruke miljølære til å finne ut om det er 

arter som vi ikke fant eller så sist, som vi kan håpe på å få se neste gang?

Er det andre enn vår skole som har registrert planter og dyr på stedet? Kan dere finne ut noe 

om dette?

I fjærepyttene finnes det noen ganger en alge som heter krasing. Tror dere at vi kan finne den 

i vår fjære? Hva finner dere ut om krasingen, og hvorfor tror dere at vi kan, eller ikke kan, 

finne den?


