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SKATTEJAKT 
I FJÆRA Tidsbruk: 1-2 timer

Det er utrolig hvor mye spennende det er som lever i fjæra! Her finnes det vakre skjell, 
raske krabber, skummel tang og småfisk som leker gjemsel. Alle artene som lever i fjæra 
har på en eller annen måte tilpasset seg både våte og tørre forhold, siden fjæra, eller 
tidevannsonen som det også heter, er oversvømt ved flo og tørrlagt ved fjære. Fjæra er 
også et matfat, hvor man kan sanke råvarer som tang, skjell og krabber, for å lage smak-
fulle og kortreiste sjømatretter. Ofte finner man også ting som ikke hører hjemme i fjæra, 
som plast og annet avfall som mennesker har kastet fra seg.

Introduksjon

Målet med aktiviteten

Målet med denne aktiviteten er å vekke barnas naturglede og nysgjerrighet om livet i fjæra, 
la de oppdage og bli kjent med ulike arter som finnes i naturen, og øve på å beskrive hva 
de finner.

Huskeliste og utstyr: 

Små plastbokser eller glass for å samle 
det dere finner

Håv (kan droppes)

Forstørrelsesglass (kan droppes)

Redningsvester

Forberedelser
Forbered barna på hva som skal skje 
på forhånd, og prat med de om hva 
de tror de kommer til å finne på tur i 
fjæra. 

• Finner de noe spiselig kanskje? 
• Kan man spise tang? Skjell? 

Snegler? 
• Hva har de mest lyst til å finne?
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Gjennomføring

Aktiviteten

Dra på tur i fjæra, se hva dere finner og lag en hemmelig skattejakt! 

Barna får i oppgave å lete etter noe de syns er spennende i fjæra, men 
de må holde det hemmelig! 

Det er nemlig en hemmelig skattejakt, og det barna finner kan de ikke 
vise til noen. 

Når alle har funnet sin ting, skal dere gjette hva det er de andre har 
funnet. Alle bytter på å gjette og å være skattejegeren som skal svare på 
spørsmål.

Gruppen stiller Ja/Nei spørsmål til skattejegeren, og prøver å gjette hva 
det er han/hun har funnet, basert på svarene. 

For eksempel:

Gruppen: “Er det brunt?” 
Skattejeger: “Ja”
Gruppen: ”Er det hardt”?
Skattejeger: “Nei”
Gruppen: “Er det mykt og slimete?”
Skattejeger: “Ja”
Gruppen: “Er det tang?”
Skattejeger: Riktig!
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Tips til variasjoner og tilpasninger:

Dere kan eventuelt gjøre det til en konkurranse mellom to lag, der det er 
om å gjøre å gjette flest riktige skatter.

Hvis barna ikke selv vet hva det er de har funnet, kan en voksen hjelpe 
barna med å finne ut hva skatten er for noe først, og deretter hjelpe til med 
å svare på spørsmålene sammen med barnet.

Hvis barna finner mange ting dere ikke vet hva er, kan dere samle på de og 
gjøre et mini-forskningsprosjekt ut av å finne ut hva det er dere har funnet.

Dere kan også bruke skjell, stein og andre elementer dere finner i fjæra til å 
lage deres eget akvarium på SFO! 

Forslag til jungelspørsmål som barna kan 
reflektere over

Kan vi spise noe av det vi fant på tur idag? 
Hva slags retter kan vi lage med tang og skjell? 
Kan vi spise snegler?  
Oppdaget dere noe dere aldri har sett før? 
Hva er det som kan true livet i fjæra? 

Gjennomføring


