
Naturkjennskap 

 

 

Hva er posten 

På naturkjennskapsposten skal patruljene gå gjennom en rundløype på 35 poster og besvare 

spørsmålene på hver post. Det deles til sammen ut 50 poeng, og de enkelte postene gir 1 eller 2 

poeng for helt riktig svar, og halvparten der svaret kan delvis godkjennes. 

 

Utstyr utlevert på posten 

 Oppgaveinstruks 

 Svarskjema 

 

Postgjennomføring 

1. Patruljene fordeler seg på hver sin post i rundløypa. 

2. Oppgaveansvarlig gir sine instruksjoner til patruljeførerne. 

3. Patruljene har 45 sekunder til å svare på hvert spørsmål. Patruljen skriver selv inn svarene på 

svarskjema. Det vil gis et lydsignal når tiden er ute, deretter er det 15 sekunder for 

postmannskap til å føre poeng på skjemaet. Nytt lydsignal gis for forflytning og umiddelbar 

start på ny oppgave. 

4. Når hele rundløypa er gjennomført (langt lydsignal) blir patruljen stående på den posten de 

er på, og postmannskap summerer opp poengene deres.  

5. Når poengene er delt ut har patruljene mulighet til å gå rundt på postene på ny for å få de 

riktige svarene og se nærmere på oppgavene. 

 
 

Bedømming 

1. Det gis rett, delvis rett eller feil på hver post i rundløypa 

2. Antall mulige poeng er oppgitt på poengskjema.  

Tid patruljene har til disposisjon 

1 minutt pr post, hvorav 15 sekunder til retting 

 

Tillatte hjelpemidler 

Eneste tillatte hjelpemidler er skrivesaker (penn, blyant og viskelær).  
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Dommerinstruks 
 

Hva er oppgaven 
Naturkjennskap består av en rundløype på 35 poster. Patruljene skal svare på oppgavene, som består 

enten av spørsmål på laminerte ark eller av fysiske eksemplarer. Posten gjennomføres som en 

rundløype. 

Dommerbehov 
Det er behov for en dommer pr post, pluss 1-2 som administrerer rundløypa 

Dommerens oppgaver 
Den enkelte dommer får ansvar for en oppgave. Patruljene fyller selv ut svaret på tildelt svarskjema. 

Dommeren mottar svararket når det gis lydsignal om det, og fører på poeng basert på om svaret er 

helt eller delvis rett, eller feil. Der det er aktuelt skal det spesifiseres detaljeringsnivå i forventet svar.  

Etter at siste post er fullført blir patruljen stående, og dommeren på den aktuelle posten summerer 

poengsum, og informerer patruljen. Det minnes om klagefrist for oppgaven. 

Etter at patruljene har fått sin poengsum er det noe tid igjen før patruljene skal videre på rundløypa. 

Patruljene kan bruke denne tiden til å se nærmere på oppgavene og lære mer der de ikke har svart 

riktig. 

Poeng 
Det står oppført på patruljenes svarark, og på fasit for den enkelte posten hvordan poeng skal 

tildeles basert på riktig eller delvis riktig svar. Poeng summeres på siste post, etter at tiden har gått 

ut. 

Postgjennomføring 
Ved ankomst gir postansvarlig beskjed til patruljene om at de skal fordele seg rundt til dommerne. 

Når alle har funnet en dommer gis det beskjed om gjennomføring av posten. 

- Det er totalt satt av 45 minutter til oppgaven. Det gir 45 sekunder til besvarelse på hver post, 
og 15 sekunder til at dommeren noterer poeng i patruljens skjema. Retting skjer på den 
enkelte posten, og patruljen kan dermed ikke endre svaret sitt underveis i rundløypa. 

- Postansvarlig gir et lydsignal når første oppgave starter, et lydsignal når besvarelse skal gis til 
dommeren på hver post, et lydsignal når man skal gå videre til neste post og et lydsignal når 
hele oppgaven er ferdig. 

- Postansvarlig der patrulje står går gjennom alle markeringene, og summerer opp antall 
riktige svar, og poengsum. 

Tillatte hjelpemidler 
Skrivesaker 
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Naturkjennskap – Svarskjema 
Patrulje nr  

Patrulje navn  

Gruppe  
 

Oppg. Patruljens svar Poeng 
1 (1 poeng)  

2 (1 poeng)  

3 (2 poeng)  

4 (1 poeng)  

5 (1 poeng)  

6 (2 poeng)  

7 (1 poeng)  

8 (2 poeng)  

9 (1 poeng)  

10 (1 poeng)  

11 (2 poeng)  

12 (2 poeng)  

13 (1 poeng)  

14 (2 poeng)  

15 (1 poeng)  

16 (1 poeng)  

17 (1 poeng)  

18 (1 poeng)  

19 (1 poeng)  

20 (2 poeng)  

21 (2 poeng)  

22 (2 poeng)  

23 (2 poeng)  

24 (1 poeng)  

25 (1 poeng)  

26 (1 poeng)  

27 (1 poeng)  

28 (2 poeng)  

29 (1 poeng)  

30 (1 poeng)  

31 (2 poeng)  

32 (2 poeng)  

33 (2 poeng)  

34 (2 poeng)  

35 (1 poeng)  

Poengsum  
 

  

Underskrift dommer Underskrift PF 
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Naturkjennskap – Fasit 
 

Oppg. Riktig svar Rett 
1 Sild 1 

2 Vågehval. Det jaktes ikke på noen andre hvaltyper 1 

3 Anadrom er fisk som gyter og (eventuelt) vokser opp i ferskvann, men lever livet 
som voksen i havet. (fisk som lever i ferskvann og saltvann gir 1 p) 

2 

4 Spissmus. (Spissmus tilhører insektetere. Alle de andre er gnagere.) 1 

5 Ekorn. 1 

6 Jerv. 2 

7 Amfibier.  1 

8 Slettsnok. (Stålorm er feil, da det er en øgle.) 2 

9 Vipe. 1 

10 Fossekall 1 

11 Flaggspett. (Alle spetter og ”hakkespett” godkjennes. ”Fugl” gir 1 p) 2 

12 Hubro. (1 p for ugle eller annen ugleart, 2 p for hubro) 2 

13 Lerk. 1 

14 Hassel. 2 

15 Ask. 1 

16 Krekling. (Krøkebær) 1 

17 (Blek) piggsopp. 1 

18 Skinntryte, blokkebær, mikkelsbær, bikkjeponger, bjørnebær, dritbær, gorrvelte, 
hundbær, hestbær, kråkebær, merrabær, purkeladning, snørrbær, trollbær, 
vassblåbær, vomstinte, vomstøyt. (Men IKKE blåbær) 

1 

19 Geiterams 1 

20 Riktigkortsvar: Liste over truedearter (i Norge.) (0 eller 2 p) 2 

21 Riktig kortsvar: Liste over arter som er uønsket (i Norge.) (0 eller 2 p) 2 

22 Ozonlaget er et belte av gassen ozon som ligger i atmosfæren, og er viktig for å 
begrense farlig strålingtil jordoverflaten.(1 p for belte av gass, 1 p for beskyttelse) 

2 

23 Gravitasjonskrefter fra månen. (1 p for månen, 1 p for gravitasjon.) 2 

24 Kvarts. 1 

25 Jordskorpen er delt inn i plater som ”flyter” oppå de flytende delene av jordens 
kjerne. Dette er tektoniske plater. 

1 

26 Marmor 1 

27 Sisselrot 1 

28 Elg, hjort, reinsdyr, rådyr. (0,5 p pr riktig art, minus 0,5 p for feil men ikke under 
0)  

2 

29 Sel/selart. (En stor selart som lever langs norskekysten.) 1 

30 Liljekonvall.  1 

31 Luft som flytter seg fra høytrykk til lavtrykk (1 p for luft som flytter seg, 1 p for 
høytrykk til lavtrykk) 

2 

32 Kaie (Kråke, Kornkråke, kråkefamilien gir 1 p) 2 

33 Traktkantarell. (Gul trompetsopp eller kantarell gir 1 p) 2 

34 Hyse/kolje. (Torskefamilien, torsk, sei, hvitting gir 1 p) 2 

35 Grisetang 1 

Poengsum  
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Naturkjennskap - oppgave 1 
 

Hvilken fisk kalles havets sølv? 
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Naturkjennskap - oppgave 2 
 

Norge tillater jakt på en type hval. Hvilken? 
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Naturkjennskap - oppgave 3 
 

Hva vil det si at en fiskeart er anadrom? 
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Naturkjennskap - oppgave 4 
 

Hvilket av følgende dyr er ikke en gnager?  

a. Ekorn 
b. Bever 
c. Spissmus 
d. Lemen 
e. Stor skogmus 
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Naturkjennskap - oppgave 5 
 

Hvem har spist her?  
 

 

(Dette er en grankongle, mens det utdelte eksemplaret er en furukongle, men det er den samme 

arten som har spist.) 
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Naturkjennskap - oppgave 6 
 

I Norge finnes det 8 arter av mårdyr. Hva heter det største? 
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Naturkjennskap - oppgave 7 
 

Hva kalles dyregruppen som frosk og salamander er en del 

av, og som legger egg i vann, men lever helt eller delvis på 

land som voksne? 
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Naturkjennskap - oppgave 8 
 

Det finnes tre slangearter i Norge: Huggorm, Buorm og 

………………….? 
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Naturkjennskap - oppgave 9 
 

Hva heter denne fuglen?  
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Naturkjennskap - oppgave 10 
 

Hva heter Norges nasjonalfugl? 
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Naturkjennskap - oppgave 11 
 

Hvem har spist her? (også fysisk eksemplar) 
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Naturkjennskap - oppgave 12 
 

Hva heter denne fuglen?  
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Naturkjennskap - oppgave 13 
 

Hvilket treslag er dette?  
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Naturkjennskap - oppgave 14 
 

Hvilket treslag er dette?  
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Naturkjennskap - oppgave 15 
 

Hvilket treslag er dette?  

 

 

  



    

Side 20 av 39 
NM i speiding 2015 

 

Naturkjennskap - oppgave 16 
 

På denne planten kommer det spiselige bær. Hva heter 

planten?  
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Naturkjennskap - oppgave 17 
 

Hva heter denne spiselige soppen? 
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Naturkjennskap - oppgave 18 
 

På denne planten kommer det spiselige bær. Hva heter 

planten? 
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Naturkjennskap - oppgave 19 
 

Hva heter denne planten?  
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Naturkjennskap - oppgave 20 
 

Hva vil det si at en dyre- eller planteart er rødlistet? 
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Naturkjennskap - oppgave 21 
 

Hva vil det si at en dyre- eller planteart er svartelistet? 
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Naturkjennskap - oppgave 22 
 

Hva er Ozonlaget og hvorfor er det viktig? 
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Naturkjennskap - oppgave 23 
 

Hva er det som forårsaker flo og fjære? 
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Naturkjennskap - oppgave 24 
 

Hva heter dette mineralet?  
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Naturkjennskap - oppgave 25 
 

Hva er tektoniske plater? 
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Naturkjennskap - oppgave 26 
 

Hva heter denne bergarten? 
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Naturkjennskap - oppgave 27 
 

Hva heter denne bregnearten? 
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Naturkjennskap - oppgave 28 
 

Hvilke arter av hjortedyr finnes naturlig i Norge? 

(0,5 pr riktig svar, -0,5 poeng for hvert feil svar, men ikke mindre enn 0 poeng totalt) 
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Naturkjennskap - oppgave 29 
 

Hva er en Havert? 
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Naturkjennskap - oppgave 30 
 

Hva heter denne planten? 
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Naturkjennskap - oppgave 35 
 

Hva heter denne tang/tare-typen?  
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Naturkjennskap - oppgave 32 
 

Hvilken fugleart er dette? 
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Naturkjennskap - oppgave 33 
 

Hva heter denne soppen? 
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Naturkjennskap - oppgave 34 
 

Hva slags fisk er dette? 
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Naturkjennskap - oppgave 31 
 

Hva er egentlig vind? 

 


