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Elevene lærer marinbiologi gjennom  

feltarbeid der de fanger og studerer det som lever i fjæra.

MARINBIOLOGI: 

Livet i fjæra

RELATERTE KOMPETANSEMÅL 
FRA LÆREPLANEN:

Naturfag etter 2. årstrinn
Forskerspiren
Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne
•  stille spørsmål, samtale og filosofere 

rundt naturopplevelser og menneskets 
plass i naturen

•  bruke sansene til å utforske verden i det 
nære miljøet

•  beskrive egne observasjoner fra forsøk og 
fra naturen

Mangfold i natur
Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne
•  gjenkjenne og beskrive noen plante- og 

dyrearter og sortere dem
•  beskrive noen viktige kjennetegn ved de 

fire årstidene ved å observere naturen
•  delta i ulike aktiviteter ute i naturen og 

fortelle om det som er observert

Naturfag etter 7. årstrinn
Mangfold i naturen
Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne
•  planlegge og gjennomføre undersøkelser 

i noen naturområder i samarbeid med 
andre

•  beskrive kjennetegn ved virveldyr og 
forklare funksjonen til de viktigste 
organene

•  beskrive kjennetegn til et utvalg av 
plante-, sopp- og dyrearter og fortelle 
hvordan disse er ordnet systematisk
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«Vi forsker på strandkrabber” er utviklet i samarbeid med Havforskningsinstituttet.  
Undervisningsopplegget tar for seg forarbeid, gjennomføring i felt og etterarbeid.

Aktiviteten gir innsikt i hvordan marinbiologer og forskere jobber. Opplegget bygger på 
Nysgjerrigpermetoden, og elevene får utføre forskerspiren i praksis (hypotetiskdeduktiv 

metode). Fangst-gjenfangst-metoden benyttes for å beregne størrelsen på 
krabbebestanden innenfor et avgrenset område. Dette er en metode forskere bruker og 

som nå elevene skal prøve. I tillegg til oppdragsforskningen, skal elevene  
gjennomføre egenforskning og selv komme med spørsmål og hypoteser de kan teste ut.

VI FORSKER  
PÅ 

strandkrabber

RELATERTE KOMPETANSEMÅL FRA  
LÆREPLANEN:

Naturfag etter 7. årstrinn
Forskerspiren
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
•  formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage 

en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, 
gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet

•  forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser 
ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor 
det er viktig å sammenligne resultater

•  bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved 
eksperimentelt arbeid og feltarbeid

•  trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige 
tekster i ulike medier

•  publisere resultater fra egne undersøkelser ved å 
bruke digitale verktøy

Mangfold i naturen
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
•  planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen 

naturområder i samarbeid med andre
•  beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- 

og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet 
systematisk

Kroppsøving etter 7. årstrinn
Friluftsliv
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• beskrive lokale tradisjoner i friluftsliv
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Gjennom å observere og kartlegge mangfoldet langs kysten vår, for deretter å 
registrere funn og observasjoner på Miljølære.no, - et nettsted som fungerer 

som verktøy for opplæring innen bærekraftig utvikling, bidrar skoleelever til å øke 
kunnskapen om livet i fjæra, og å gjøre den tilgjengelig for alle. Elevene lærer om hvilke 

arter som lever ved kysten og om hvilke forhold som påvirker artenes utvikling.  
Opplegget er et godt utgangspunkt for samtaler/diskusjoner rundt hvordan vi kan være 
med å påvirke utviklingen og hvorfor vi har regelverk for både fritidsfiske og yrkesfiske.

        ARTSREGISTRERING AV 

livet i fjæra

RELATERTE KOMPETANSEMÅL  
FRA LÆREPLANEN:

Naturfag etter 10. årstrinn
Forskerspiren
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
•  planlegge og gjennomføre undersøkelser for å 

teste holdbarheten til egne hypoteser og velge 
publiseringsmåte

•  skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere 
rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler

•  forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom 
årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, 
uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

Mangfold i naturen
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
•  gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som 

inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom 
faktorene

•  observere og gi eksempler på hvordan menneskelige 
aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike 
interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak 
som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Valgfaget natur og miljø, ungdomstrinnet:
Miljø:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
•  kartlegge hvordan naturen brukes i lokalmiljøet og vurdere 

om det er en bærekraftig forvaltning av ressursene
•  utforske og registrere lokale miljøendringer og reflektere 

over mulige forklaringer til endringene
•  foreslå tiltak som kan hindre uønskede miljøendringer
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Elevene lager, analyserer og 
sammenligner egenskaper  
ved to- og tredimensjonale 
figurer. De jobber med 
omkrets, areal, volum og 
vinkler.  Utfordringer for både 
hoder og hender!

                NATURLIG  

geometri 
og måling
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RELATERTE HOVUDOMRÅDER 
FRA KUNNSKAPSLØFTET
Geometri
Geometri i skolen handlar mellom 
anna om å analysere eigenskapar ved 
to- og tredimensjonale figurar og gjere 
konstruksjonar og berekningar. Ein studerer 
dynamiske prosessar som spegling, rotasjon 
og forskyving. Hovudområdet omfattar òg å 
beskrive plassering og forflytting i rutenett, 
kart og koordinatsystem.

Måling
Måling vil seie å samanlikne og oftast 
knyte ein talstorleik til eit objekt eller 
ei mengd. Denne prosessen krev at ein 
brukar måleiningar og høvelege teknikkar, 
målereiskapar og formlar. Viktige delar av 
måleprosessen er å vurdere resultatet og 
drøfte kor usikre målingane er.

RELATERTE KOMPETANSEMÅL 
FRA LÆREPLANEN:

Matematikk etter 7. årstrinn
Geometri
Mål for opplæringa er at eleven skal 
kunne 
•  analysere eigenskapar ved to- og 

tredimensjonale figurar og beskrive 
fysiske gjenstandar innanfor daglegliv 
og teknologi ved hjelp av geometriske 
omgrep 

•  byggje tredimensjonale modellar, teikne 
perspektiv med eitt forsvinningspunkt og 
diskutere prosessane og produkta 

Måling
Mål for opplæringa er at eleven skal 
kunne 
•  velje høvelege målereiskapar og gjere 

praktiske målingar i samband med 
daglegliv og teknologi og vurdere resultata 
ut frå presisjon og måleusikkerheit 

•  gjere overslag over og måle storleikar 
for lengd, areal, masse, volum, vinkel og 
tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i 
enkle berekningar, diskutere resultata og 
vurdere kor rimelege dei er

•  velje høvelege måleiningar og rekne om 
mellom ulike måleiningar 

•  forklare oppbygginga av mål for lengd, 
areal og volum og berekne omkrins, 
areal, overflate og volum av to- og 
tredimensjonale figurar 

•  bruke forhold i praktiske samanhengar, 
rekne med fart og rekne om mellom 
valutaer

Matematikk etter 10. årstrinn
Geometri
Mål for opplæringa er at eleven skal 
kunne 
•  undersøkje og beskrive eigenskapar 

ved to- og tredimensjonale figurar og 
bruke eigenskapane i samband med 
konstruksjonar og berekningar 

•  bruke og grunngje bruken av formlikskap 
og Pytagoras’ setning i berekning av 
ukjende storleikar 

Måling
Mål for opplæringa er at eleven skal 
kunne 
•  gjere overslag over og berekne lengd, 

omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, 
tid, fart og massetettleik og bruke og 
endre målestokk 

•  velje høvelege måleiningar, forklare 
samanhengar og rekne om mellom 
ulike måleiningar, bruke og vurdere 
måleinstrument og målemetodar i 
praktisk måling og drøfte presisjon og 
måleusikkerheit 

•  gjere greie for talet π og bruke det i 
berekningar av omkrins, areal og volum
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  AKTIVITETSDAG   

samisk kultur

RELATERTE KOMPETANSEMÅL 
FRA LÆREPLANEN:

Norsk 
Språk og kultur
Mål for opplæringa er at eleven skal 
kunne
•  samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, 

fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid 
på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra 
samisk og andre kulturer  
(etter 4. årstrinn)

•  lage samisk mat og gjere greie for nokre 
trekk ved samisk matkultur  
(etter 7. årstrinn)

Mat og helse
Mat og kultur
Mål for opplæringa er at eleven skal 
kunne
•  beskrive samisk mattradisjon og korleis 

mattradisjonar har samanheng med 
natur og levevis (etter 4. årstrinn)

•  lage mat frå ulike kulturar  
(etter 7. årstrinn)

Elevene blir kjent med samisk tradisjon 
og kultur i naturen. Kurset inneholder 
både teoretisk kunnskap, læring gjennom 
aktiviteter og matlaging på bål.  
Temaer som berøres i løpet av dagen er:

• Samefolket
• Det samiske flagget
• Samiske klestradisjoner
• Samefolkets dag og sang
• Samiske boformer 
• Samiske mattradisjoner: Bidos
• Reindrift og lassokasting
• Joik, duodji og samiske sagn
Kursavgift/Midler fra Den Kulturelle Skolesekken
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•  lage samisk mat og gjere greie for nokre 
trekk ved samisk matkultur  
(etter 7. årstrinn)

•  lage mat i naturen og bruke naturen som 
ressurs (etter 7. årstrinn)

Naturfag
Mål for opplæringa er at eleven skal 
kunne
•  fortelle om hvordan noen plante-, sopp- 

og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, 
blant annet den samiske (etter 7. årstrinn)

Samfunnsfag
Mål for opplæringa er at eleven skal 
kunne
•  fortelje om samane, urfolket i Noreg, og 

om sentrale trekk ved kulturen og levekåra 
til samane i vikingtida (etter 4. årstrinn)

•  forklare kvifor ein feirar 17. mai og 6. 
februar og fortelje om nasjonaldagane til 
andre land (4. årstrinn)

•  samtale om toleranse og om korleis 
møte mellom ulike kulturar kan vere både 
gjevande og konfliktfylte (4. årstrinn)

•  gjere greie for kva nasjonale minoritetar 
som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk 
ved historia og levekåra til minoritetane 
(etter 7. årstrinn)

•  gjere greie for hovudtrekk ved samisk 
samfunn i dag (etter 7. årstrinn)

FORMÅL FOR KUNST OG  
HÅNDVERKSFAGET FRA  
KUNNSKAPSLØFTET
Samisk kunst og håndverk, duodji, er en 
naturlig del av kulturarven. Forståelse for 
fortidens og nåtidens kunst og håndverk 
i egen og andres kultur kan gi grunnlag 
for videre utvikling i vårt flerkulturelle 
samfunn.

FORMÅL FOR MUSIKKFAGET FRA 
KUNNSKAPSLØFTET
Samisk og norsk musikk, andre kulturers 
folkemusikk, kunstmusikk og ulike former 
for improvisert og rytmisk musikk inngår i 
musikkfaget.
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MAT    

på bål
RELATERTE KOMPETANSEMÅL 
FRA LÆREPLANEN:

Mat og helse etter 7. årstrinn
Mat og kultur
Mål for opplæringa er at eleven skal 
kunne
•  lage mat i naturen og bruke naturen som 

ressurs

Mat og helse etter 10. årstrinn
Mat og kultur
Mål for opplæringa er at eleven skal 
kunne
•  lage mat for ulike sosiale samanhengar 

og drøfte korleis mat er med på å skape 
identitet

•  gi døme på korleis kjøkkenreiskapar, 
tillagingsmåtar eller matvanar har endra 
seg over tid eller flytta seg geografisk, og 
forklare korleis det har verka inn på livet 
til folk

•  skape og prøve ut nye retter ut frå 
ulike råvarer, matlagingsmetodar og 
matkulturar

Elevene bruker ulike fremgangsmåter 
og redskaper for å lage sunne matretter 
på bål. De presenterer rettene for 
hverandre og får tilslutt dele spennende 
smaksopplevelser!
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RELATERTE KOMPETANSEMÅL 
FRA LÆREPLANEN:

Naturfag etter 2. årstrinn
Forskerspiren
Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne 
• bruke sansene til å utforske verden i det 
nære miljøet 

Mangfold i naturen
Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne
•  gjenkjenne og beskrive noen plante- og 

dyrearter i nærområder og sortere dem i 
grupper 

Naturfag etter 4. årstrinn
Mangfold i naturen
Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne
•  samtale om og sammenligne livssyklusen 

til noen plante- og dyrearter 
•  observere, registrere og beskrive 

endringene som skjer med et tre eller en 
annen flerårig plante over tid 

•  fortelle om dyr i nærområdet, diskutere 
dyrevelferd og skille mellom meninger 

Naturfag etter 7. årstrinn
Mangfold i naturen
Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne 
•  beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- 

og dyrearter og ordne dem systematisk 
•  fortelle om hvordan noen planter, sopp og 

dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet 
den samiske, og diskutere om bruken er 
bærekraftig

SKOGENS 

artsmangfold
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Elevene blir introdusert for 
allemannsretten som sikrer oss tilgang 
til naturen.
Gjennom leker og aktiviteter i naturen 
blir elevene bedre kjent med skogens 
artsmangfold:
• spor og sportegn
• planter, fugler, dyr, sopp og insekter
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RELATERTE  
KOMPETANSEMÅL 
FRA LÆREPLANEN:

Norsk etter 2. årstrinn
Muntlig kommunikasjon
Mål for opplæringen er at 
eleven skal kunne 
•  lytte, ta ordet etter tur 

og gi respons til andre i 
samtaler 

•  lytte etter, forstå, gjengi 
og kombinere informasjon 

•  leke, improvisere og  
eksperimentere med rim, 
rytme, språklyder,  
stavelser, meningsbæ-
rende elementer og ord

Skriftlig kommunikasjon
Mål for opplæringen er at 
eleven skal kunne 
•  vise forståelse for  

sammenhengen  
mellom språklyd og 
bokstav og mellom 
talespråk og skriftspråk 

•  trekke lyder sammen til 
ord

Gjennom leker og 
aktiviteter bevisstgjøres 
elevene på bokstavlyder 
knyttet til ord og 
gjenstander i naturen.

       NATURLIG    

bokstav-
trening
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FERIE- OG 

fritidstilbud
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Friluftsrådet Sør, 4H Aust-Agder  
og Skogselskapet i Agder  
arrangerer familiearrangementet 
NATURENS DAG på Bjørnebo Gård i 
Arendal i mai hvert år.

FRILUFTSLEIREN SØRUGA for  
unge i alderen 9 til 14 år på 
arrangeres hvert år i uke 26 på 
Kilandssenteret i Grimstad.

Hver vinterferie arrangerer 
Friluftsrådet Sør i samarbeid med 
Aust-Agder Røde Kors VINTERCAMP 
på Kiland i Grimstad. Vintercampen 
er et tilbud til unge som har særlig 
behov for tilrettelegging for gode 
opplevelser i skoleferien.

FRILUFTSSKOLE er  aktivitetsdager 
i grunnskolens ferier. Her kan barn 
og unge oppleve ulike aktiviteter til 
de ulike årstidene. Aktivitetene kan 
foregå på sykkel, i kajakk/kano, på 
fiskebåt, i skiløyper, alpinbakker og 
på skøytebane.
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friluftsradetwww.friluftsrådet.no

LÆRERKURS:
Vi arrangerer  

inspirasjonskurs for  
lærere for å bidra til mer  

og bedre uteaktivitet i  
skolens undervisning.

ADRESSER 

Postadresse:
Postboks 324 • 4803 Arendal

Besøksadresse:
Arendal Kultur- og Rådhus

Sam Eydes Plass 2

E-postadresse:
post@friluft-sor.no

ANSVAR OG 
SIKKERHET:

Friluftsrådet Sør har  
ansvaret for aktiviteten og  
det pedagogiske opplegget.

Skolene har selv ansvaret  
for elevene.

KONTAKTPERSON:

Friluftsrådgiver  
Vibeke Svantesen

vibeke@friluft-sor.no
 37 00 55 50


