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Hydda För En Naturrådare
Sista veckans uppgift var att forma en naturrådare. Nu ska du 
bygga den en hydda av naturmaterial. Vilket slags sommar-
hem kunde naturrådaren trivas i?

Ta med din rådare till den närmaste naturen, till exempel en 
skog. Tänk på och observera. Vilken plats i skogen skulle vara 
lämpligast för din figur? Vill figuren bo skyddad mot vindarna 
eller högt uppe på en sten därifrån den ser långt? Hittar du en 
lämplig gren i ett träd för en naturrådares boställe?

Välj en plats och samla sen lämpliga naturmaterial från om-
givningen. Ha respekt för platsens skönhet och natur – ta inte 
levande grenar och samla inte växande mossa. Bygg en liten 
hydda på platsen du valde.

Du kan använda ihåligheter som finns i naturen som en del 
av din hydda. Du kan även ställa tvåförgrenade käppar i mjuk 
jord och lägga en tredje käpp vågrätt på dem. Då kan du luta 
andra käppar mot den så de bildar ett tak. Byggnaden kan 
sedan täckas med något annat material. Du behöver inte lim 
eller några andra fästmaterial. Så kan du lämna hyddan på sin 
plats utan att skräpa ner naturen.

Observera hyddans dimensioner jämfört med rådarens. Hur 
stor är ingången till hyddan? Hur högt ska taket vara så råda-
ren kan stå under det? Vistas rådaren i hyddan endast när den 
sover eller finns där olika platser för olika sysslor? Hurdana 
saker kunde rådaren kanske anse vackra och vilja ställa fram?

Hur ser hyddan ut med en naturrådares ögon? Till slut ta ett 
foto av hyddan och din rådare på rådarens ögonhöjd – före-
ställ dig hur rådaren skulle närma sig hyddan och håll telefo-
nen eller kameran på den höjden. Vänta tills kameran fokuse-
rar på rätt plats. Du kanske behöver ta flera foton.
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Vad du behöver Mål

Du övar att bygga en liten hydda av tillgängliga 
naturmaterial och anpassa den till figurens di-
mensioner. Du lär dig om materialens egenskaper 
när du bygger löst utan fästmaterial. Du övar även 
att spara verket genom att ta foton.

- material som finns i naturen för arbete ute i 
naturen
- en kamera eller telefon för att föreviga 
verket

Infosnutt

Denna luftiga hydda har byggts i en 
ihålighet mellan trädrötter genom att 
ställa käppar på jorden och lägga min-

dre ris på dem.

Byggnaderna på denna gård är gjorda 
av mångförgrenade käppar som ställts 

på jorden.

Den förhistoriska tidens människor bodde i grottor och trähyddor. Lägereldarna värmde bostäl-
lena där man sov och lagade mat. Den samiska kåtan och indianernas tipi utvecklades av enkla 
hyddor av grenar. Människor överallt i världen har kunnat skickligt använda de tillgängliga 
materialen för att bygga sina boställen. Inuiter byggde igloor av snö och i Afrika byggde man 
lerhyddor. Har du besökt säljägarens bostad i Esbo som byggdes enligt stenålderns modell?

Här hittar du bilder av sagohus som byggts av människor omkring världen.

EXTRA UPPGIFTER:
Rita en bild på din hydda och rita även rådaren. Berätta om rådaren: hurdan är den till karaktär, 
var skyddar den och vad brukar den göra.

Om du har möjlighet att till exempel på sommaren vistas i en god byggterräng, kan du bygga en 
större hydda där du även ryms själv. Det är en rolig syssla med vänner, syskon eller vuxna!

Denna stengrotta har gjorts genom 
att balansera olika stenar på varandra. 

Taket bildas av en stor sten. Inne i 
hyddan på ett stenbord finns rådarens 

skatt: en vackert slipad glasbit.
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