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NATURSKATTJAKT  

 

Vi som har skapat leken  
Förskoleklass Viken och Kullen på Källby Gård, Götene 

 

Vi har valt att skapa en lek med hjälp av följande tre utgångspunkter: 
Hela klassen kan delta SAMTIDIGT 
Leken lär oss om naturen 
Leken tränar oss att ta hänsyn till varandra 

 

Mer information om vår lek. Det är:  
en lek som utgår från det som finns i skolskogen 

 

Målet med leken 
Det är ingen som vinner i denna lek, utan alla vinner framförallt kunskap om vår natur.  

Genom olika samarbetsuppdrag upptäcker vi naturen och får lärdom om den samtidigt som 
det finns matematisk kunskap i lekarna. 

 

Regler 
Man går till sin skolskog, eller ett annat område som man tycker passar bra för denna 
utomhus lek. (Man kan anpassa leken utifrån det område man skall vara på genom att ändra 
uppdragen på korten.) 

Man börjar leken med att dela in barnen två och två, större grupper går också bra beroende 
på förutsättningar. Bild 1. 

Barnen får sedan dra ett uppdragskort (finns längre ner i dokumentet) eller om de blir 
tilldelade ett, där det står beskrivit vad de skall göra. Kan barnen läsa själva är det bra om de 
gör det annars kan man ta hjälp av kompisen man jobbar med eller en vuxen. Bild 1. 

Barnen springer iväg på sin Naturskattjakt och söker efter det som uppdraget går ut på. Bild 
2. 



Biosfärutmaningen 2016 
 

 

 

 

När man har fullföljt sitt uppdrag väljer man ett nytt kort med ett nytt uppdrag på. Vill man 
utveckla leken samlar man gruppen där barnen sedan får berätta om sitt uppdrag. Här har 
man sedan möjlighet att utbyta kunskaper om djuret/naturföremålet samt välja om det är 
något man vill jobba vidare med eller ta reda på när man kommer tillbaka till sin skola. Bild 3 
och 4. 

LYCKA TILL! 

 

Vi tycker att leken vi skapat är riktigt bra för att: 
Vi valde denna lek utifrån att den i första hand var barnens val samt att liknande lekar har 
varit uppskattade hos barnen. Det är en lek där alla barn kan vara delaktiga och vara med. Vi 
lär oss om vår natur och dess betydelse och man kan anpassa uppdragskorten utifrån den 
miljö man vill leka leken i. Mattematiken är ett ämne som även lyfts i denna lek på ett lekfullt 
sätt. 

Man kan välja att utveckla leken och uppdragskorten genom att fördjupa sig i de djur eller 
naturmaterial som finns med på uppdragskorten. Detta gör att barnen får en djupare 
kännedom om vår närmiljö/natur och dess värde.  

Att samarbeta och visa hänsyn till varandra är något barnen får träna. Att berätta och lyssna 
för/på kamraterna om sina uppdrag är något barnen är stolta över att göra, detta var också 
en bidragande faktor till val av lek. 

 

Bilder på vår klass när vi leker vår lek.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Barnen delas in i par eller i större 
grupper, beroende på vad som passar just er. 
Barnen får sina uppdrag, antingen läser man 
dem tillsammans eller så läser barnen själva. 
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Bild 3 och 4. När barnen har gjort sina uppdrag (ett eller flera) samlar man dem och går 
igenom vad man haft för uppdrag. Man pratar om de olika upptäckterna och man kan välja att 
jobba vidare och fördjupa sig i naturföremålen eller andra upptäckter. 

Kring dessa bilder nedan har vi pratat mycket om mattematik. Vad är en stor och liten kotte, 
Vad är långa korta pinnar. Vart kommer kotten ifrån o.s.v. 

Man kan göra det hur stort man vill… 

Bild 2. Barnen springer iväg på sin 
Naturskattjakt. 



HITTA 5 OLIKA STORA 

LÖV. 

 

 

HITTA 5 OLIKA SORTERS 

LÖV. 
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HITTA ETT HÖGT TRÄD. 

 

HITTA ETT LITET LÖV ELLER 

BLAD. 

HITTA ETT STORT LÖV 

ELLER BLAD. 

 

HITTA NÅGOT HÅRT. 

HÄMTA EN KORT PINNE. 

 

HÄMTA EN LÅNG PINNE. 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6gaLHtpvMAhWFlCwKHcnkDewQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.olakaren.com%2Ftr%25C3%25A4d-17152585&psig=AFQjCNEL9Nji6xNM5PT5GiJ_7w2_0SsF7w&ust=1461180184080800
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizy87stpvMAhVEdCwKHQZpC34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fforum2.xn--trdgrdsamatrerna-wnbu44a.se%2Fviewtopic.php%3Ff%3D10%26t%3D1633&bvm=bv.119745492,d.bGg&psig=AFQjCNH55s8
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju_-Kct5vMAhVDKywKHRdvDBAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fbroback.wordpress.com%2Fpage%2F8%2F&bvm=bv.119745492,d.bGg&psig=AFQjCNEkjjTmBaTfHfbDTQ4GAXe8CLKTgw&ust=146118035
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZibqUuJvMAhUGOJoKHTcQD0oQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.matsmedeltid.se%2Fsankta_thoras_kyrka_och_sten_i_torekov.htm&psig=AFQjCNFTa4uEN_nUg2UpwoNR3U5hrGbFxg&ust=14611
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiLp7uGvZvMAhVBEpoKHfSmCFkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fveronikastjejsnack.blogg.se%2F2012%2Fjune%2Fskogspinnar.html&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNEaxdjBpsJs2wUhD-idBsp8vkh2gg&ust=1
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiLp7uGvZvMAhVBEpoKHfSmCFkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fveronikastjejsnack.blogg.se%2F2012%2Fjune%2Fskogspinnar.html&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNEaxdjBpsJs2wUhD-idBsp8vkh2gg&ust=1


HÄMTA LIKA MÅNGA 

PINNAR SOM ÄLGEN 

HAR BEN. 

 

HÄMTA 3 STYCKEN 

GRÅA  

NATURMATERIAL. 

 

HÄMTA SÅ MÅNGA 

 KOTTAR SOM RÄVEN 

HAR SVANS. 

 

HÄMTA 2 STYCKEN 

RÖDA NATURMATERIAL. 

 

HÄMTA 5 STYCKEN 

GRÖNA  

NATURMATERIAL. 

 

HÄMTA LIKA MÅNGA 

BARR SOM MYRAN HAR 

BEN. 
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HÄMTA LIKA MÅNGA 

KOTTAR SOM FÅGELN 

HAR VINGAR. 

 

HÄMTA 4 STYCKEN 

BRUNA NATURMATERIAL. 

 

HÄMTA LIKA MÅNGA 

STENAR SOM HARSYRAN 

HAR BLAD. 

 

HÄMTA LIKA MÅNGA 

PINNAR SOM DU HAR 

FINGRAR PÅ EN HAND. 

 

HÄMTA LIKA MÅNGA 

LÖV SOM DOMHERREN 

HAR BEN. 

 

 

HÄMTA LIKA MÅNGA 

LÖV SOM HAREN HAR 

ÖRON. 
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HÄMTA LIKA MÅNGA 

STENAR SOM SPINDELN 

HAR BEN. 

 

HÄMTA LIKA MÅNGA 

PINNAR SOM GRODAN 

HAR BEN. 

 

HÄMTA LIKA MÅNGA 

KOTTAR SOM SNIGELN 

HAR HUS. 

 

HITTA LIKA MÅNGA STE-

NAR SOM SNIGELN HAR 

HUS. 

 

HÄMTA 1 SVART NATUR-

MATERIAL. 

 

HÄMTA LIKA MÅNGA 

STENAR SOM DU HAR 

ÖGON. 
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