Naturen som læringsarena

Naturfag

Undervisningsideer 1.-10.trinn

Forord
Overordna del i nye læreplaner (Kunnskapsløftet 2020) sier at «Skolen skal bidra til at
elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet» (Opplæringens
verdigrunnlag kap.1.5). Vi mener at Læring i friluft er nødvendig for å nå dette overordna
målet og en rekke andre konkrete kompetansemål i nye læreplaner. Friluftsrådenes
Landsforbund (FL) engasjerer seg sterkt i arbeidet med Læring i friluft fordi skolene i
friluftsrådenes medlemskommuner etterspør hjelp i dette arbeidet.
Det er vårt håp at dette heftet skal være et nyttig verktøy i arbeidet for mer og bedre Læring i
friluft. Totalt utgir vi nå åtte hefter om Læring i friluft. Sju hefter inneholder undervisningstips
knyttet til fag og relatert til kompetansemålene. I tillegg har vi gitt ut et hefte som inneholder
begrunnelse for-, metode i- og praktiske tips til Læring i friluft, og er et supplement til de sju
øvrige heftene. Alt materiellet finner du også på vår nettside www.friluftsrad.no som vil bli
oppdatert med nye tips og ideer.
I stortingsmeldinga om friluftsliv (meld.st.18 (2015-2016)) er ett av to nasjonale mål:
«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.»
Ut fra vår erfaring fra mer enn 20 års arbeid med Læring i friluft er vi overbevist om at økt
bruk av naturen som læringsarena vil berike norsk skole:
- Det gir bedre læring fordi den blir mer virkelighetsnær, praktisk, variert og tilpassa, og fordi
elevene tar flere sanser i bruk i læringsarbeidet.
- Det gir fysisk aktivitet.
- Det gir naturopplevelser og medvirker til økt miljøbevissthet.
- Det bidrar til å skape et godt sosialt miljø.
De åtte heftene vi nå utgir er basert på erfaringer og bidrag fra en rekke interkommunale
friluftsråds langsiktige arbeid med Læring i friluft. Vi ga i 2000 ut idépermen «Læring i friluft»
for 1.-7. trinn. I 2002 fulgte tilsvarende idéperm for ungdomstrinnet. Idépermene har seinere
blitt revidert. Siste revisjon ble gjort i 2018 og da utgitt som hefter knyttet til 7 fag.
Innføring av nye læreplaner for skolen fra høsten 2020 gjorde at enda en revidering var
nødvendig. Alle undervisningsopplegg er gjennomgått på nytt og relatert til kompetansemål
i gjeldende læreplan. I tillegg er mange av oppleggene revidert. Forslagene i heftene kan
brukes direkte, men vi håper mange dyktige lærere også vil lage sine tilpasninger og få
inspirasjon til å utvikle egne undervisningsopplegg.
En viktig forutsetning for Læring i friluft er at læreren har kunnskap om gode
undervisningssteder rundt skolen. FL har utviklet et digitalt kartbasert verktøy der skolen kan
lokalisere disse stedene og samle undervisningsideene knyttet til hvert sted. Verktøyet er
gratis å bruke. Du finner dette på www.stedsbasertlæring.no. Er din kommune medlem i et
interkommunalt friluftsråd kan du kontakte dette dersom du ønsker kurs i bruk av verktøyet
og tips til Læring i friluft.
Knut Berntsen har stått for revisjonsarbeidet i samarbeid med ressurspersoner i friluftsrådene
og FL. Mari Watn har tegnet illustrasjonene. Miljødirektoratet har gitt økonomisk støtte til
arbeidet. Friluftsrådenes Landsforbund takker alle for faglige og økonomiske bidrag, og håper
ideene bidrar til mye morsom og god Læring i friluft.
Hvorfor lære inne når læring for mange skjer bedre ute?
Friluftsrådenes Landsforbund
Sandvika juni 2021
Morten Dåsnes (daglig leder)
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Naturfag
Læreplanen i naturfag påpeker at «Faget skal bidra til at elevene får naturopplevelser og
et faglig grunnlag for å verne om naturressurser, bevare biologisk mangfold og bidra til en
bærekraftig utvikling.» Nærområdene til skolene har mange steder som kan bidra til bedre
læring i faget. Friluftsrådenes pedagogiske prinsipp er at barn får en større forståelse ved
å lære «om virkeligheten i virkeligheten». For mange elever skjer læring best gjennom
elevaktive skoletimer på lærersteder i nærmiljøet der temaene kan konkretiseres.
Her er noen av friluftsrådenes forslag til aktiviteter i naturfag. Forslagene er ment som tips
og ideer til tema og aktiviteter, men legger ikke sterke føringer på hvordan aktivitetene skal
organiseres. Her må lærerne gjøre tilpasninger i forhold til kjennskapen om egne elever.
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GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I NATURFAG: Å KUNNE SKRIVE
- å kunne skrive i naturfag er å formulere spørsmål og hypoteser og skrive naturfaglige
forklaringer basert på evidens og kilder. Det innebærer også å beskrive observasjoner og
erfaringer og å formulere og argumentere for synspunkter.

Naturdagbok
Sted:
Hvor som helst
Årstid: Hele året
Utstyr: Notatbok pr. elev / telefon med kamera og applikasjonen Artsoraklet
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene presenteres for Naturdagboka og samtaler om hvordan denne skal bukes og
hva formålet med boka er. Naturdagboka skal lages av eleven selv og bli elevens egen
lærebok om naturen.
•	For litt eldre elever kan Naturdagboka med fordel være digital, men at de i tillegg har en
fysisk notisbok med på feltarbeid i naturen.
•	Læreren viser applikasjonen Artsoraklet og lærer elevene å bruke denne til å identifisere
navn på blomster, sopp o.a. de finner i naturen.
Læring i friluft
Elevene gjennomfører læringsaktiviteter i naturen (uteskole, feltarbeid o.s.v.). Elevene læres
etter hvert å ta notater, samle med hjem ting de skal studere nærmere i klasserommet og å ta
bilder under besøket i naturen.
Etterarbeid
Elevene må få tid til å skrive i Naturdagboka etter hver tur i naturen. Dette kan de gjøre enten
rundt bålet etter endt aktivitet ute, i klasserommet etter endt tur eller hjemme.
•	Etter endt skoleår kan jo alle Naturdagbøkene samles til en utstilling på skolen eller på et
foreldremøter.
•	Elevene kan også bruke Naturdagboka som utgangspunkt for foredrag for andre (andre
klasser eller på foreldremøter).
•	Klassen kan også bruke Naturdagbøkene sine og sammen produsere et eget hefte der
hver elev bidrar med en side.
Noen tips:
•	En notatbok i størrelse A5 med tykk perm, litt tykke ark og ulinjerte sider anbefales.
•	Blyant egner seg best til bruk ute, men husk da at dette krever at dere har med noe å
kvesse den med.
•	Hvis elevene blir bedt om å skrive ned navnet på minst en ny art etter hver tur så har vi
erfart at elevenes artskunnskap øker.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN
- utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og
sortere etter egenskaper

Naturutstilling
Sted:
Hvor som helst
Årstid: Hele året
Utstyr: Hvit duk, plate eller blankskurt fjell. Applikasjonen Artsoraklet
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene introduseres for hvordan man kan skille mellom ting og hvordan vi kan gruppere
gjenstander i naturen på forskjellig måte. Elevene kan så få i oppgave å sortere ulike ting
som skolen har tilgang til som legoklosser, bøker, klinkekuler eller annet.
Læring i friluft
Elevene tas med til en samlingsplass i naturen. Elevene kan her gruppevis eller individuelt
lete etter og samle inn ting fra naturen som har lik form, egenskap eller farge. Her er noen
eksempler på oppgaver der elevene leter, finner og grupperer:
- finn et blad på et tre som har samme form som dette (viser et blad)
- finn en blomst som er blå
- finn en stein som er glatt
- finn et gress som er langt
- finn et bær som er blått
- finn en sopp med skiver under hatten
- finn en sopp med rør under hatten
•	Elevene kan også få i oppgave å samle inn eksempler på ulike artskategorier som så
grupperes: mose, bartre, løvtre, blomster, lav, sopp, skjell, innsekter, tang osv.
•	Elevene kan også få i oppgave å samle inn eksempler på ulike arter som også grupperes:
blåbær, blåveis, blåknapp, grantre, bjerkeblad osv.
•	Artene kan identifiseres ved hjelp av applikasjonen Artsoraklet.
•	Det tas bilde av de ulike grupperingene.
Etterarbeid
•	Elevene tegner og/eller skriver navnet på ting de fant med samme form, innenfor samme
artskategori eller samme art. Bilde av den grupperingen elevene gjorde ute kan vises
mens elevene arbeider med dette.
Noen tips
•	Innsamlingsaktiviteten kan også gjennomføres som en stafett eller konkurranse mellom
elevgrupper.
•	Med utgangspunkt i de ulike grupperingene kan elevene bruke innsamlet materiale til å
lage LandArt med tittel inspirert av gruppekategorien: det blå bilde, det lange gresset osv.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN
- utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og
sortere etter egenskaper

Gjett hva jeg har på ryggen, hva som er i bøtta
eller hva du fikk i munnen
Sted:
Hvor som helst
Årstid: Hele året
Utstyr: Ulike gjenstander fra naturen, bøtte, ugjennomsiktig plastpose og tape.
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene fester en ugjennomsiktig plastpose på toppen av ei bøtte og lager et hull som
handa kan stikkes ned gjennom. Elevene plasserer så en selvvalgt ting ned i bøtte som så
medelever skal kjenne på, beskrive og gjette hva det er.
Læring i friluft
•	Elevene er ute og samles i ring med hendene på ryggen. Læreren legger ulike ting fra
naturen i hendene til elevene (kvist, stein, blad, sand, bær, kongle, sopp eller annet).
Eleven må kjenne på tingen uten å se på den. Etter tur må de beskrive tingen for de andre
mens de andre elevene skal gjette hva det er. Tingene sorteres etter egenskaper.
•	Elevene er ute og står i ring med øynene lukket og munnen åpen. Læreren plasserer et
bær, en urt eller annet fra naturen som elevene skal smake på og gjette på hva det er.
•	Elevene leter så etter en selvvalgt ting fra naturen som de plasserer ned i bøtta si.
Medelevene skal så etter tur kjenne på, beskrive og gjette hva det er.
Ettarbeid
•	Elevene finner ord som kan beskrive egenskaper til ulike ting i naturen (tre, vann, kvist,
blomst, stein, jord, neverbit, bær, sopp, blad på tre).
•	Elevene skriver/tegner ting fra naturen som har angitte egenskaper (vått, tørt, tungt,
langt, rundt, mykt, hardt, kaldt, varmt, knudret, flatt, spisst, lukter godt, gir lyd fra seg).
Noen tips
•	Øvelsen kan på litt høyere klassetrinn foregå på engelsk.
•	Øvelsen kan også gjennomføres med bind for øynene.
•	Aktiviteten med bøtta kan også ledes av læreren og gjennomføres som en stafett der
en og en elev på hvert lag løper til ulike bøtter etter tur. Her kjenner de på hva det er
og løper til læreren og sier dette. Er det feil må eleven løpe tilbake, kjenne på nytt og gi
læreren et nytt svar.
•	Elevene kan mens de står i ring, få en magisk stein(kongle, kvist) i hendene og må straks
være stille og lytte etter lyder i naturen helt til læreren henter den magiske steinen fra
elevens hand. Elevene beskriver hva de hørte. Var det den magiske steinen som lagde
lydene?
•	Når elevene skal smake på bær, så kan læreren forsøke å lure de ved å gi de rosiner,
appelsin eller annen frukt.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN:
- utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å
samle informasjon

Finn en ting som….
Sted:
Hvor som helst
Årstid: Hele året
Utstyr: Ingenting
Forarbeid i klasserommet
•	Samtale og utprøving av våre 5 sanser og hvilke kroppsdeler de tilhører:
•	Elevene kan gå i blinde rundt om i klasserommet mens en medelev leder denne
enten ved å holde i medeleven eller kun veileder denne ved buk av ord.
•	Elevene kan legge seg på gulvet, lukke øynene og lytte i 60 sekunder. Etterpå kan de
fortelle hva de har hørt.
•	Elevene får kjenne på «noe.» i en pose og skal så fortelle hva de kjente og hva dette
kan være.
•	Elevene kan skrive noe på ryggen til en medelev med pekefingeren og medeleven
skal så fortelle ha som ble skrevet.
•	Elevene får lukte på ulike ting uten å se og så skal de fortelle hva de luktet på (kaviar,
sitron, kaffe, te og en sur sokk).
•	Elevene får smake på ulike ting uten å se og så skal de fortelle hva de smakte på (for
eksempel sukker, salt, sitron, appelsin og potet).
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Læring i friluft
•	Elevene går til et egnet sted i naturen der elevene kan samles. Så får elevene i oppgave
å prøve ut de samme 5 sansene som de prøvde ut i klasserommet. Men nå brukes ting
læreren/elevene finner i området. I tillegg kan de gjøre noe av dette:
•	Elevene arbeider parvis der en elev er blind og en annen leder denne rundt i området
og lar denne kjenne på ulike trær eller steiner i området. Eleven bringes tilbake til
startstedet, får lov å åpne øynene og må så fortelle hva han/ho har kjent på. Start
med å kjenne på en ting og utvid til å kjenne på flere ting neste gang. Hvor mange
ting greier eleven å huske?
•	Elevene får i oppdrag å finne ting i naturen som: - lukter godt - smaker godt - føles
vått – føles hardt – lukter råttent – ser fint ut – du kan lage lyd med osv.. Prøv en ting
av gangen og la elevene beskrive hva de føler, hvilken sans(er) de bruker og forklarer
hvorfor de føler det de gjør.
•	Er området egnet til det kan elevene etter tur gå alene gjennom en skog og gå etter
lyden av en radio/stemme.
•	Gjemselleker setter krav til sansene og egner seg også å gjennomføre som en del av
læringsøkta ute i naturen.
Etterarbeid
•	Elevene samles enten rundt bålet ute eller i klasserommet og samtaler om erfaringene
de gjorde ute, hva de husker og om hvilke sanser de brukte.
•	Elevene kan også tegne og/eller skrive med utgangspunkt i sanseinntrykkene de hadde i
naturen.
Noen tips:
•	Å ha bind for øynene kan for noen elever føles skremmende. For mange kan det være en
skummel nok øvelse å be de holde øynene lukket.
•	Er dere ved en maurtue, i fjæra med krabber eller tanglopper eller et sted dere finner en
meitemark, så kan eleven la et småkryp gå over handa si og så la denne beskrive hvordan
dette føltes. Kanskje er eleven så heldig å bli bitt i handa av småkrypet. Hvordan føltes
det?
Illustrasjon side 21 i gammelt hefte
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KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN
- undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer

Vi undersøker meitemarken
Sted:
Et sted der elevene kan lete etter meitemark
Årstid: Vår, sommer og høst
Utstyr: Et gjennomsiktig glass og spader
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene og lærer undrer seg sammen over meitemarken og utvikler noen hypoteser
knyttet til f.eks. hva meitemarken spiser, hvordan den kan bevege seg, hvor de lever og
hvor elevene kan finne meitemark i nærmiljøet ved skolen.
•	Elevene lager hull i lokket til glasset.
Læring i friluft
•	Elevene går ut i naturen og tar et gjennomsiktig glass med seg. De får først i oppgave å
finne/grave etter minst 10 – 15 meitemarker. De får deretter i oppgave å fylle glasset slik:
- legg et lag med jord nederst i glasset (ca. 3 cm)
- f yll så et tynt lag med sand oppå. ( ca.1 cm), Har dere hvit sand var det fint
- legg så jord og sand annen hver gang til glasset er ¾ fullt
- legg så meitemarkene i glasset og legg over vissent løv og blad
- hell 2 spiseskjeer vann i glasset
- skrur på lokket med hull
- ta glasset med tilbake til skolen og plasser det på et fredelig sted i skyggen og med
utetemperatur. Ta gjerne bilde av glasset.
Etterarbeid
•	Etter minst 3- 5 dager tar elevene glasset inn og studerer hvordan molda, grusen og de
visne bladene nå er fordelt i glasset. Elevene undrer seg og formulere egne hypoteser
om hva som har skjedd.
Noen tips
•	La elevene legge et ark på pulten og la de legge en meitemark på arket. La de studere
hvordan meitemarken beveger seg på arket og hvis de er stille kan de kanskje høre om
marken lager lyd når den beveger seg (er det børstene meitemarken har på kroppen som
rasler mot underlaget?)
•	Har elevene mulighet til å besøke et fiskevann eller liten bekk med fisk, kan jo
meitemarken brukes som agn.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN
- undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer

Vi fanger strandkrabber
Sted:
Kai, flytebrygge eller fjære
Årstid: Vår, sommer eller høst
Utstyr: 1, 5 l flaske av plast, klesklype, hyssing, bøtter, krabbeteiner og krabbe-åte
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene kan se film om strandkrabber.
•	Elevene og lærer undrer seg sammen over strandkrabben og utvikler noen hypoteser
knyttet til f.eks. hva den spiser, hvordan den kan bevege seg med 10 ben, hvor de lever og
hvor elevene kan fange krabber.
•	Elevene lager en flaskeruse og en rull hyssing der en klesklype er festet på enden av
hyssingen.(Se praktiske tips.)
•	Elevene diskuterer hva de skal bruke som åte for å fange krabber.
•	Elevene lærer hvordan de kan kjønnsbestemme en strandkrabbe (bredt haleskjold = jente
og spisst og smalt haleskjold= gutt) og hvordan de kan holde denne.
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Læring i friluft
•	Elevene går til egnet sted og kan prøve ut en eller flere av disse fangstmetodene:
Metode 1: Elevene fyller flaskerusa med litt stein og åte, kaster rusa ut i havet og fester tauet
på land. Flaskerusa bør stå ute i minst 1 døgn.
Metode 2: E
 levene fester åte i klesklypa, legger seg på magen på ei kai eller brygge og slipper
åta ned på bunnen. Når krabben biter seg fast i åta drar eleven den hurtig opp.
Metode 3: K
 rabbeteiner settes ut fra båt eller legges så langt ut i fjæra som mulig når det er
lavvann. Teinene bør stå ute i minst 1 døgn.
Metode 4: E
 levene leter etter småkrabber i fjæra.
•	Elevene teller antall ben på alle krabbene de fanger og bestemmer kjønnet. De noterer
eller husker antall av hvert.
Etterarbeid
•	Elevene og læreren undrer seg sammen om erfaringene de gjorde ute og diskuterer om
hypotesene elevene hadde kan stemme.
•	Krabbe egner seg erfaringsmessig godt som tema i andre fag som norsk og kunst og
handverk.
Noen tips
•	Slik kan du lage en flaskeruse:
- skjær en 1,5 liters plastflaske i to slik at bunndelen utgjør ca. 2/3
- skjær tuten av flaska slik at åpningen her blir stor nok til at en krabbe kan krype inn
- fest et tau/hyssing i flaskas bunndel. Hyssingen må være så lang som flaska skal kastes
ut i havet fra land
- legg stein og åte ned i bunndelen av flaska
- press tuten ned innvendig i flaska og stift den fast.
•	Elevene kan selv lage hypoteser om hva krabbene spiser og prøve dette ut. Kanskje kan
læreren gi de et utvalg av forskjellige åter de kan velge mellom (alt fra fisk til seigmenn)?
•	Hadde alle krabbene 10 føtter?
•	Husk å bruke redningsvest når elevene er på kai og flytebrygge.
Illustrasjon i gammelt hefte side 41
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KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN
- oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor
året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon

Følg et område gjennom året
Sted:
Hvor som helst, men gjerne et område der få ferdes
Årstid: Hele året
Utstyr: Kamera, tommestokk, termometer, ei list på ca. 60 cm pr elev (primstav) og hyssing
Forarbeid i klasserommet
•	Tema om livssyklusen til noen kjente plante- og dyrearter introduseres med fortellinger,
film eller samtale. Elever lager hypoteser om hvor de samme plantene og dyrene lever til
ulike årstider.
•	Elevene gis kunnskap om primstaven og hver av elevene lager en list på 60 cm om til en
primstav. Langs venstre sidekant av lista lages et merke for hver 10. centimeter. Likeså
på baksiden. Hver del tilsvarer de 12 månedene i året. Vannfast tusj kan brukes til å lage
merker og kanskje også skrive navnet på månedene som tilhører hver del.
Læring i friluft
•	Elevene velger et område som de ønsker å følge et helt år. Området anbefales å være
f.eks. 2 x 2 meter og inneholder et variert planteliv og gjerne et lite tre. Det måles opp og
avgrenses ved å feste pinner i hvert hjørne som elevene fester hyssing mellom.
•	Elevene besøker området med faste mellomrom gjennom et helt skoleår. Gjerne to
ganger hver måned eller i samband med uteskole eller annen læring i friluft. For hvert
besøk må elevene:
- ta bilde av stedet sitt
- notere hvis de ser noe er nytt, noe som starter å spire eller visne
- lete gjennom området på jakt etter smådyr og innsekter
- mål temperatur og eventuelt snødybde
Etterarbeid
•	Elevene studerer bilde av området, lagrer dette og sammenligner bilde de tok ved forrige
besøk.
•	Elevene tegner inn et bilde av ting som de har observert på sitt området som nytt fra
siste besøk. Dette på sin «primstav». (planter som spirer, trær som får blad, har blad som
gulner eller faller av, blomster, gress, snø, innsekt, fugler de har sett, ting som illustrerer
værforhold under besøket, dyrespor, frø eller bær.)
•	Etter endt år kan elevene presentere sine observasjoner og det de har lært. Elevene kan
ha foredrag for andre klasser, på foreldremøter, lage veggaviser eller utstillinger eller
bruke av digitale medier som forteller hva som har skjedd på sitt område i løpet av et år.
Noen tips
•	Vannfast tusj kan brukes til å skrive på elevenes «primstaver».
•	Lages det et lite hull i «primstaven» kan den henges opp på veggen.
•	La elevene skrive med blyant på «primstaven» før de skriver med vannfast tusj.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN
- undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
- presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem

Livssyklus hos planter
Sted:
Hvor som helst ute
Årstid: Vår, sommer og høst
Utstyr: Plantekasser med jord og frø
Forarbeid i klasserommet
•	Tema introduseres med samtale, film eller tekst og bilder.
•	Elevene studerer frø med luper og tegner frøene de ser.
•	Elevene tegner hva de tror vil skje hvis frøet blir lagt i jorden.
•	Elevene lager små skilt med navn på de frøene de skal så.
Læring i friluft
•	Elevene gjør klar hver sin plantekasse eller flere elever kan samarbeide om en
plantekasse. Elevene bør motiveres til å spa jorda slik at den blir løs samt ta bort alt
ugress og røtter de finner i jorda.
•	Elevene sår frøene og setter skilt der de ulike sortene er sådd.
•	Elevene besøker kassene med jevne mellomrom og følger med hva som skjer.
•	Om høsten samler elevene frøene og tørker disse.
Etterarbeid
•	Elevenes tegninger ved oppstart kan danne utgangspunkt for en samtale om livssyklusen
hos planter.
Noen tips
•	Elevene kan selv lage små plantekasser ved å sette sammen 4 planker til en firkant.
Kassen trenger ikke være større enn 30 cm x 30 cm og 15-20 cm dyp. Elevene kan feste
plankene med spiker.
•	Har dere tilgang til jord dere kan hente selv kan dette benyttes. Elevene må da bruke tid
på å rense jorda selv. Dette kan være utfordrende for noen elever, så derfor en fordel
med små kasser.
•	Dersom dere har tilgang til ulike type jord så er dette en fordel (mold, grus, leire) og gir
elevene mer erfaring.
•	Frø av blomkarse er lett å bruke da denne er en nøysom plante og grei å følge syklusen
til.
•	Sukkererter og solsikke egner seg også godt, men disse trenger støtte når de vokser opp.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN
- planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne
målinger, observasjoner og værtegn gjennom året

Svimerker med forstørrelsesglass
Sted:
Et område med sol
Årstid: Sommer
Utstyr: Forstørrelsesglass og en plankebit
Forarbeid i klasserommet
•	Tema sol introduseres og elevene samtaler om deres tanker og erfaringer med sol og
solstrålene.
Læring i friluft
•	Elevene går ut i solen og har med forstørrelsesglasset og en plankebit. De prøver å finne
fram til riktig avstand mellom forstørrelsesglasset og plankebiten, slik at lyset samles seg
i en prikk på planken. Så øver elevene på å holde forstørrelsesglasset helt i ro til sollyset
har svidd en prikk på planken.
Ettarbeid
•	Elevene tegner og skriver hva de erfarte ute og prøver å forklare hvorfor det ble svidd
prikk på planken.
Noen tips
•	Hvis elevene lager en terning i tre (5-10 cm like lange sider) kan de svi inn prikker på
terningen med forstørrelsesglasset (1- 6). Terningen kan senere brukes til spill.
•	Noen elever vil sikkert forsøk å svi seg på handa med forstørrelsesglasset. Kanskje derfor
lurt å ha med en bøtte med kaldt vann dersom noen får brannsår.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN
- undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer

Fra sølevann til drikkevann
Sted:
Et sted der elevene kan hente eller lage sølevann
Årstid: Vår, sommer og høst
Utstyr: Syltetøyglass, blomsterpotte, knust grus(singel), sand, bomull og ulike flytende
vesker
Forarbeid i klasserommet
•	Tema drikkevann introduseres og elevene blir presentert hva de skal gjøre når de kommer
ut.
Læring i friluft
•	Elevene lager egne renseanlegg for sølevann slik:
- legg bomull i bunnen av blomsterpotten
- legg deretter et lag med knust grus på ca. 2-3 cm.
- legg deretter et lag med sand på ca. 2- 3 cm.
- legg vekselvis lag med knust grus og sand til blomsterpotta er full
- sett blomsterpotta oppå et syltetøyglass
•	Elevene tester så renseanlegget ved å helle ulike vesker i anlegget og observerer hva
som skjer. Elevene kan for eksempel teste sølevann, kaffe, cola og vann farget med
vannfarger. Før vesken tømmes i anlegget må elevene tippe hva som vil skje.
Etterarbeid
•	Elevene reflekterer over hva som skjedde med vannet i blomsterpotta og kan så tegne
hva som skjer.
Noen tips
•	Denne metoden renser ikke for kjemikalier eller bakterier så vannet må ikke drikkes med
mindre det kokes i minst 5 minutter.
•	Elevene kan besøke det lokale renseanlegget for drikkevann dersom et slikt finnes i
nærmiljøet. Alternativt kan klassen få besøk fra noen fra kommunen som kan fortelle om
drikkevannet i kommunen og hvordan det renses.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4.ÅRSTRINN
- utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og
drøfte hvorfor noen arter dør ut

Småkrypenes tilpasning til vinteren
Sted:
Skog
Årstid: Vinter med snø
Utstyr: Innsektshåv, lupe, frostveske og fotoapparat/mobil med kamera
Forarbeid i klasserommet
•	Tema introduseres. Hvordan tilpasser menneskene seg til vinterkulda?
•	Elevene kan velge et småkryp de kjenner og formulere en hypotese om hvor dette lever
om vinteren.
•	Fenomenet vekselvarme dyr introduseres.
Læring i friluft
•	Ta snø eller is i en bolle og påfør frostvæske (glyserol). Elevene observerer hva som skjer.
•	Elevene undersøker nærmiljøet på jakt etter småkryp. De kan få i oppgave å lete på
konkrete levesteder som i vann (øyenstikkere, steinfluer), under barken på et tre eller
i en råtten stubbe (pupper av biller), i bakken (meitemark, maur) og under snøen
(edderkopper).
•	Elevene tar bilde av eventuelle funn eller steder de har undersøkt uten å finne noe.
Etterarbeid
•	Elevene utarbeider rapport fra arbeidet ute og gjennom litteratursøk undersøker om
egen hypotese om valgt småkryp stemmer.
•	Humlas livssyklus er et godt eksempel på småkrypenes tilpasning til vinteren.

Noen tips:
•	Ballonger/kopper med vann kan plasseres i snøen på ulike dybder. Hvor fryser vannet til
is først?
•	Elevene kan fjerne snøen fra ulike snødybder og undersøke sammenhengen mellom
snødybde og tykkelsen på telelaget (frosset jordlag).
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN
- bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere
funn

Temperaturmålinger i vann
Sted:
Innsjø eller saltvann
Årstid: Hele året
Utstyr: Badetermometer, tau med meterskala og båt
Forarbeid i klasserommet
•	Tema bruk av tabell og figurer til å organisere data introduseres.
•	Elevene utarbeider en tabell for å måle temperaturen i vann på ulike dybder samt
utarbeider en figur på hvordan målingene skal gjennomføres.
•	Elevene lager et tau med meterskala med feste for badetermometer i enden. Gjerne 20
meter langt.
Læring i friluft
•	Elevene måler temperaturen for hver meter ned til 10 meter og deretter for hver 5. eller
10. meter Termometeret holdes i ro på hver dybde i 3-4 minutter før det raskt dras opp
og temperaturen leses av. Resultatene noteres i tabell.
Målingene kan med fordel gjentas på jevne mellomrom gjennom hele året.
Ettarbeid
•	Resultatene av målingene registreres i diagram og Excel.
•	Resultatene fra de ulike måletidspunktene sammenlignes og diskuteres.
Noen tips
•	Målingene kan lettest gjennomføres i samband med opplæring i bruk av robåt, kajakk
eller kano.
•	Alternativt kan målingene foregå fra ei kai/flytebrygge.
•	Målingene bør foregå på samme tid på døgnet og på samme sted.
•	For å senke termometeret raskere kan lodd festes i enden av tauet.
•	Excel kan brukes som digitalt program for å lage og bruke tabell.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN:
- undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
- bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere
funn

Hva flyter?
Sted:
Ved vann
Årstid: Vår, sommer og høst
Utstyr: Bøtter, litt plastelina og gjerne litt hyssing
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene får eksperimentere med vann og ulike gjenstander i klasserommet. Individuelt,
gruppevis eller samlet. Elevene gjetter om gjenstanden flyter, prøver ut og noterer i en
tabell.
•	Elevene får så hver sin klump plastelina med oppgave å prøve å få den til å flyte.
•	Felles refleksjon omkring det som erfares.
Læring i friluft
•	Elevene går til et sted i naturen der det er tilgang på vann. Elevene skal så samle
materialer i naturen, gjette om de flyter, prøve ut og gruppere gjenstandene etter
flyteevne. Elevene får så utfordringer som for eksempel:
- hvem kan få den lengste tingen til å flyte?
- hvem kan få den tyngste tingen til å flyte?
- hvem kan få den høyeste tingen til å flyte?
- kan elevene bygge en flåte av naturmaterialer og hyssing. Hvor mye last kan den frakte?
•	Dersom dere er ved en bekk så kan elevene selv finne en ting i naturen som er deres båt
og så kan elevene gjennomføre konkurranse om hvilken båt som seiler raskest nedover
bekken.
Etterarbeid
•	Elevene skriver rapport fra flyteforsøkene ute i naturen og kan gjennom litteratursøk i
lærebøker eller digitalt søke svar på hvorfor noen gjenstander flyter, noen flyter en stund
og noen synker med en gang. Elevene kan så presentere sine teorier for hverandre.
Noen tips:
•	Hvis vannet dere er ved ute i naturen er vanskelig tilgjengelig eller brådypt, kan det være
lurt å ta med bøtter ut i naturen og gjennomføre flyteforsøkene i bøtter fylt med vann.
•	Det vil være rart om ikke noen elever blir våte i løpet av læringsøkta ute. En plan for hva
man som lærer skal gjøre hvis dette skjer er lurt å ha.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN
- undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar

Hva slags innsekt blir det av larven
Sted:
Steder der det er mulig å finne larver
Årstid: Vår og sommer
Utstyr: En eske av plast med hull i lokket, spade og pinsett
Forarbeid i klasserommet
•	Tema introduseres med samtale, film, bilder eller annet.
•	Begrepet terrarium introduseres: et rom for levende dyr.
Læring i friluft
•	Elevene drar på larvejakt og samler inn larver. Sammen med larvene legger de blad eller
jordsmonn de finner larvene i.
Etterarbeid
•	Elevene tegner de ulike typene larver de har funnet og tegner det innsekt de tror blir av
larven. Elevene kan skrive sin hypotese om hva som skjer med larvene de har i boksen.
Begrepet metamorfose introduseres.
Noen tips
•	Det kan være lurt å ha en boks maggot på lur dersom elevene ikke finner larver.
•	Hvis læreren tar en tur i området og sjekker hvor det finnes larver vil elevene lettere finne
larver.
•	Pass på at det alltid er nok blader til larvene. Husk at larvene ikke er kjæledyr så de må få
være i fred.
•	Ved å la de ulike små eskene med larver stå i ulike miljø vil elevene få erfaring med
hvordan larvene påvirkes av miljøet (kaldt, varmt, vått, tørt, nedgravet i jorda, i
skyggen, ute, inne og andre steder). Hvorfor oppbevares maggoten vi bruker til isfiske i
kjøleskapet?
•	Det kan være vanskelig å få larvene til å puppe seg og bli til innsekt. Men erfaring gjør
mester.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN
- utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

Fuglesang: Lokke på fugler
Sted:
Et sted med fugler
Årstid: Vår og forsommer
Utstyr: Lydavspiller (mobil med høyttaler) og fuglesang som kan avspilles
Forarbeid i klasserommet
•	Tema bærekraftig bruk av naturen introduseres og fuglenes rolle og behov diskuteres.
•	Begrepene stamfugler og trekkfugler diskuteres.
•	Elevene skaffer seg kunnskap om fugler i nærområdet de senere skal besøke.
Læring i friluft
•	Elevene oppsøker et område der de tror den fuglearten de har studert lever.
•	Spill av fuglesangen til fuglearten og observer om elevene ser fuglen.
•	Senk volumet etter at fuglen kommer fram og ikke spill fuglesangen for lenge (en flott
digital fuglesang kan også skremme fuglen bort fra området.)
Etterarbeid
•	Klassen samler de observasjonene de samlet gjorde av fuglearter i området.
•	Elevene diskuterer og formidler hva som vil være bærekraftig bruk av området som sikrer
at fuglene fortsatt kan leve i området:
- de kan utarbeide et billedforedrag om tema
- de kan skrive et debattinnlegg om tema eller lage en veggavis
Noen tips
•	Ulike fuglelyder kan lastes ned bl.a. på www.fuglelyder.net .
Illustrasjon side 56
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN
- undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar for å finne svar

Hva trenger frøet for å spire
Sted:
Hvor som helst
Årstid: Vår og sommer
Utstyr:	Seks glass, jord, vann, aluminiumsfolie, tape og frø (erter og solsikkefrø egner seg
godt)
Forarbeid i klasserommet
•	Tema introduseres og elevene formulerer hypoteser om hva frøende trenger for å kunne
spire.
•	Elevene merker glass med nummer 1 – 5. og noterer hva de skal gjøre med hvert av
glassene.
Læring i friluft
•	Elevene gjør følgende med de seks glassene:
Glass nr. 1:	Ha jord i glasset, plant fem frø i glasset og vann jorda. Kle så hele glasset med
aluminiumsfolie slik at lyset stenges ute (får ikke lys).
Glass nr. 2:	Ha tørr jord i glasset og plant 5 frø i jorda (får ikke vann).
Glass nr. 3:	Legg frem frø i bunnet. Fyll 4-5 cm med jord på frøene og fyll glasset fult med
vann (får ikke luft).
Glass nr. 4:	Legg litt tørkepapir i glasset med fem frø på. Vann forsiktig (får ikke jord).
Glass nr. 5:	Fyll glasset halvfullt med jord og plant fem frø. Vann. Sett glasset i kjøleskap
(uten varme).
Glass nr. 6:	Fyll glasset halvfullt med jord og plant fem frø. Vann og sett glasset i
romtemperatur (kontrollglass).
Etterarbeid
•	Elevene observerer hva som har skjedd i glassene etter 2- 3 uker. Elevene kontrollerer
om de hypotesene de hadde stemmer eller om de må endres.
Noen tips
•	Spirene kan plantes ut i en plantekasse etter at forsøket er gjennomført og elvene kan gi
plantene det de fant ut at plantene trenger for å spire og gro.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN
- sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i
naturfag

Undersøk fisken
Sted:
Ved saltvann eller ferskvann
Årstid: Året rundt
Utstyr: Kniv, en tegning av fisk der delene er navngitt, fiskeutstyr og kamera
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene får en tegning over en fisk med navn på de ulike delene av fisken (se
illustrasjonen under). Begrepet modell introduseres.
Læring i friluft
•	Elevene fisker og må etterpå studere fiskens ytre og finne igjen delene som er angitt på
tegningen.
•	Elevene spretter opp buken og studerer fiskens indre organer og finner organene som er
angitt på tegningen. De tar bilde av organene.
•	Forskjeller mellom tegningen og hvor de finner det samme på fisken noteres.
Etterarbeid
•	Elevene sammenligner bildene av fisken med tegningen (modellen) og diskuterer om
tegningen var til hjelp da de undersøkte fiskens ulike deler.
•	Elevene kan lage presentasjon av fiskens deler og utarbeide egen modell av fiskens deler.
Noen tips
•	Etter at fisken er studert og renset kan elevene tilberede og spise den.
•	Det kan være lurt å ha noen u-sløyde fisk på lur i tilfelle elevene ikke får fisk.
•	Kniven som brukes må være skarp.
•	Elevene kan ta ut linsen i fiskens øye, legge det på et ark med skrift og se om de kan lese
gjennom det.
•	Magesekken kan studeres inngående for å finne ut hva fisken har spist.
Illustrasjon side 70
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN
- undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar

Ferskvannets egenskaper
Sted:
Nærmiljøet
Årstid: Vinter med snø og kuldegrader.
Utstyr: Isbokser, målebeger, termometer og kokeutstyr
Forarbeid i klasserommet
•	Tema snø introduseres og elevene presenteres for hva de skal gjøre ute.
Læring i friluft
•	Elevene går ut og gjør følgende oppgaver:
1.	Ta med en isboks med litt vann og sett denne et sted der det er kuldegrader.
Observer hva som skjer.
2.	Fyll 3 isbokser med snø. Pass på at det er like mye snø i alle tre boksene og at den er
likt pakket. Boksene skal tas med inn i klasserommet.
3.	Mål opp 1 liter snø uten å presse den sammen Snøen tas med tilbake til
klasserommet.
4.	Lag bål og heng en kjele med snø på bålet. Observer hva som skjer med snøen og
mål temperatur og tid helt til snøen/vannet er fordampet.
Etterarbeid
•	De tre isboksene med snø settes ulike steder inne i klasserommet; på gulvet, under taket
og en midt mellom. Elevene tipper i hvilken av de tre isboksene snøen vil smelte raskest.
•	Snøen i litermålet smeltes. Elevene tipper hvor mye vann det blir når snøen smelter og
observerer hva resultatet blir.
•	Elevene beskriver og lager skisser for hva som skjedde i de fire forsøkene de gjorde med
snø og formulerer erfaringene de har gjort seg om ferskvannets egenskaper.
Noen tips
•	Settes et termometer ned i isboksen som settes ut for å fryse til is kan elevene
observerer og notere hva som skjer. Settes isboksen ute ved skolen kan elevene måle
temperaturen i hvert friminutt. En isboks med salt (havvann) kan undersøkes på samme
måte.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN
- undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar

Saltvannets egenskaper
Sted:
Ved sjøen
Årstid: Hele året, men gjerne en solrik dag
Utstyr:	En litt større kjele med lokk, salt, et plastkar, plastduk, snor eller tape til å feste
duken, et krus, stein og saltvann
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene reflekterer over hvorfor vannet i havet smaker salt og de presenteres for hva de
skal gjøre ute.
Læring i friluft
•	Elevene lager bål, henter saltvann i havet og heller vannet i en kjele. Et lokk plasseres
på kjelen og kjelen settes på bålet. Når vannet koker tas lokket av og elevene smaker på
vannet under lokket. Elevene tar av lokket og lar kjelen koke tom. Elevene observerer hva
som ligger igjen på bunnen og smaker på dette når det er avkjølt.
•	Er det en solrik dag kan elevene gjøre følgende forsøk:
- fyll et plastkar med saltvann og sett et krus midt i karet (se illustrasjonen)
- fest et stykke plastduk rundt karet og legg en stein på midten rett over kruset
- karet settes i solen og elevene observerer hva som skjer
- etter endt skoledag kan elevene smake på vannet i kruset
Etterarbeid
•	Elevene kan få i oppgave å utvikle ideer til et vannrenseanlegg der vi lager drikkevann av
saltvann. Dette til bruk på ei øy eller ombord i en båt.
Noen tips
•	Elevene lager havvann ved hjelp av medbrakt drikkevann og salt. De smaker seg fram
til hvor mye salt de må helle i vannet for at det skal smake like salt som vannet i havet.
Elevene kan gjøre blindtester.
Illustrasjon side 105
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN
-- undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar

Klorofyll i tang
Sted:
Ved fjæra
Årstid: Hele året
Utstyr: Kjele, wok-panne og rapsolje
Forarbeid i klasserommet
•	Tema fotosyntese introduseres og klorofyllets egenskaper og funksjon presenteres.
Elevene presenteres for hva de skal gjøre ute og lager hypoteser om tangen i fjæra
inneholder klorofyll eller ikke.
Læring i friluft
•	Elevene lager bål i fjæra, setter på en kjele med vann og lar vannet koke opp. Elevene
henter tang som de legger oppi det kokende vannet og observerer hva som skjer. Elevene
høster tang eller tare. De kutter tangen eller taren opp i tynne strimler (gjerne ikke mer
enn 1 mm bred). Wok settes på bålet og litt rapsolje helles i. Tang eller tarestrimlene
has i panna. Elevene observerer hva som skjer. Elevene smaker på den stekte tang og
tarechipsen.
Etterarbeid
•	Elevene ser om egne hypoteser stemmer overens med de observasjoner de gjorde ute.
Noen tips
•	Bruk gjerne sukkertare dersom dere finner dette. Den vokser ytterst i tang- og tarebeltet.
•	Brunalger inneholder fargestoffer som gir tangen og taren den brune fargen.
Fargestoffene dekker over klorofyllet som er grønt. Når vi legger brunalgene i kokende
vann så ødelegges fargestoffene og den grønne klorofyllfargen komme til syne.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN
-undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar

Hvorfor blir det lyd i en Seljefløyte
Sted:
I rogn- eller seljeskogen
Årstid: Om våren når sevja stiger (frem til sankthans)
Utstyr: Kniv
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene introduseres for tema lyd og reflekterer over hvordan lyd oppstår og beveger seg
i luften.
Læring i friluft
•	Elevene kutter en ca. 7 cm lang kvist av rogn eller selje. Kvisten må ha minst mulig
ujevnheter og være rett. Den bør være 2-3 cm. tykk. Den ene enden skjæres rett mens
den andre skjæres skrå. Så gjør eleven følgende:
- det lages et hakk i barken ca. 2 cm. fra den skrå enden (lydhullet)
- legg et snitt gjennom barken rundt fløyta ca. 2 cm fra den butte enden
- vri barken løs og dra den forsiktig av
- skjær en tynn flis fra hakket ved lydhullet og fram til spissen av fløyta
- lydhullet lages ved å spikke ut et hull under hakket i barken. Eventuelt kan man skjære
bort ca. 1 cm av pinnen.
- sett barken på plass og prøv å lage lyd
Etterarbeid
•	Elevene forklarer hvorfor det ble/ikke ble lyd når
eleven blåste i fløyta og hvorfor lyden ble ulik
fra en fløyte til en annen.
Noen tips
•	Får ikke eleven lyd i fløyta kan de forsøke å
spikke litt mer i lydhullet eller skjære enda en flis
fram mot spissen av fløyta.
•	Elevene kan lage en gammeldags mobiltelefon
ved hjelp av to yoghurt-beger og en hyssingrull
(25 m). De stikker et lite hull i bunnen på begge
begrene, stikker en ende av hyssingen inn i
hullet og fester dette inne i begeret med en
liten pinne som festes på hyssingen. Så rulles
hyssingen ut og det andre begeret festets i andre
enden. Så kan elevene snakke i begeret i en ende
og så holde begeret mot øret i den andre enden
og lytte.
Illustrasjon side 107
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN
-undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar

Værstasjon
Sted:
Årstid:
Utstyr:
		
		
		

Nærområdet
Hele året
Til temperaturstasjon: Et hvitmalt nøkkelskap og termometer
Til nedbørmåler: En trakt, målesylinder og et plastrør som trakta kan hvile i
Til snømåler: En stokk med spissa ende
Til vindretningsmåler: En stokk med en lett plaststrimmel og kompass

Forarbeid i klasserommet
1. Elevene bygger de fire instrumentene de trenger for å bygge en værstasjon.
Temperaturstasjon:
- elevene maler et nøkkelskap hvitt både utvendig og innvendig
- bor mange små hull i bunnen på nøkkelskapet
- skru fast et veggtermometer inne i skapet
Nedbørmåler:
- lim en målesylinder fast til en bred plate
- kutt plastrøret i passe lengde og lim trakta fast i en av endene med spissen inn i røret
- sett plastrøret med trakta opp i målesylindere
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Snømåler:
- en påle bankes ned i jorda og merk av for hver 5. eller 10. cm.
Vindretningsmåler:
- slå en stokk fast i bakken
- slå en stor spiker halvveis ned i toppen av stokken
- fest en lang plaststrimmel i spikeren
2. Elevene lager tabeller der de kan notere ned det de observerer på hver av stasjonene.
Elevene lager hypoteser om hvordan observasjonene vil variere over tiden de er enige om
å gjennomføre målingene over.
Læring i friluft
•	Elevene finner et egnet sted nær skolen der de monterer værstasjonen.
•	Elevene besøker værstasjonen etter rutiner de selv blir enige om (frekvens, tidspunkt,
organisering).
Etterarbeid
•	Målingene noteres i utarbeidet tabell. Etter endt målingsperiode sammenlignes
resultatene med de hypoteser elevene hadde før målingene startet.
Noen tips
•	Målingene kan med fordel benyttes i andre fag og da særlig i matematikk.

Illustrasjoner side 111, 112 og
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN
- samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder

Propellbåt
Sted:
Ved vann
Årstid: Vår, sommer og høst
Utstyr: En plankebit og gummistrikk
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene bygger sin egen propellbåt (se illustrasjonen).
Læring i friluft
•	Elevene tester propellbåtene de har laget:
- hvilken båt kommer lengst?
- hvordan får man båten til å gå hurtigst?
- kan man bruke ulike bredder på propellen?
Etterarbeid
•	Elevene forklarer hvorfor båten beveget ved hjelp av tegning og ord ved for eksempel å
finne svar på hvor båten hentet farta fra?
Noen tips
•	Test av propellbåtene kan skje enklest i kombinasjon med bading for båtene har lett for å
kjøre langt ut på vannet.
•	Test av propellbåtene kan også skje i ei stor balje eller i et oppblåsbart plaskebasseng.
Illustrasjon side 121
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN
- samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder

Vi leker med vinden
Sted:
Årstid:
Utstyr:
		
		

På et åpent sted
Hele året
Til vindhjul: Papp, pinne, saks, kraftig knappenål og to glassperler
Til korsdrage: To lister (bambus) på 80 cm og 100 cm, plast eller sterk papp, en
nøkkelring, fiskesnøre/line, kniv, saks og sterk tape
Til plastikkposedrage: T
 o plastikkposer, to pinner på ca. 45 cm (posens høyde), sterk
tape, en nøkkelring og line

Forarbeid i klasserommet
•	Elevene bygger hver sine vindhjul, korsdrage eller plastikkposedrage.
Slik bygger de lekene:
Vindhjul:
Klipp litt over halvveis inn mot midten fra hvert av hjørnene i et kvadratisk stykke papir. Brett
annen hver snipp inn mot midten. Fest snippene med ei knappenål som går gjennom alle
snippene og inn i pinnen. Mølla får best glid om du trer på glassperler på nåla innerst mot
pinnen og ytterst mot knappenålshodet.
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Korsdrage:
Snurr de to listene slik at den korte krysser den lange ca. 30 cm fra enden. Bruk vinkelsnurring
og stram godt. Stram en snor mellom de fire spissene i drageskjelettet. Bruk pålestikk og
lag et lite hakk slik at knutene ikke sklir. Start og slutt i haleenden. Klipp til plasten/pappen
slik at den blir ca. 3-4 cm større en skjelettet rundt hele. Brett inn og lim den fast med tape.
Styresnora festes til skjelettet med halvstikk foran og bak. Snora skal gå gjennom plasten slik
at skjelettet ikke er synlig fra bakken. Forsterk hullene. Fest snorene i nøkkelringen og lina i
nøkkelringen. Lag en hale på 5- 6 meter.
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Plaststikkposedrage:
Klipp posen som vist på de to første figurene. Lim på pinnene med tape. Lag hull og forsterk
med tape. Fest ringen midt på styresnora (ca. 115 cm lang) med slyngestikk og bind fast en
ende i hvert av hullene. Fest lina til ringen. Lag en hale.
Læring i friluft
•	Elevene tester ut den leken de har laget.
Etterarbeid
•	Elevene forklarer hvordan lekene beveget seg ved hjelp av tegninger og ord. De skal finne
svar på hvor lekene fikk farta si fra. Elevene søker kunnskap over hvordan vind kan brukes
som energikilde og utvikler ideer til hvordan vind kan brukes i hverdagen.
Noen tips
•	La elevene dekorere vindhjulet og dragene.
Illustrasjon side 122, 123 og 124
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN - NATURFAG
– delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en
bærekraftig måte.

«TA EN POTET» - bærekraftig måte høsting
Sted:
Skolens nærområde eller andre egnede steder utendørs
Årstid: Vår, sommer og høst
Utstyr: Settepotet, spade, gjødsel og vekt
Forarbeid i klasserommet
•	Tema bærekraftig matproduksjon introduseres. Elevene kan søke kunnskap om hvor og
hvordan maten de selv spiser blir produsert. Dette f.eks. ved å lese informasjonen om
dette som står på innpakningen.
•	Elevene søker kunnskap om potet, krav til settepotet (kontrollerte) og potetdyrking. De
presenteres for hvordan de skal lage et potetland/opparbeide et potetland og gjødsle det.
Læring i friluft
1. dag ute: Elevene opparbeider et potetland og setter potet. Elevene noterer antall potet de
setter og måler vekt av disse.
2. dag ute: Elevene «hypper» poteten.
3.dag ute: E
 levene høster poteten, teller antall nypotet og måler vekta av fangsten.
Etterarbeid
•	Elevene formidler arbeidet de har gjort og finner svar på om de har dyrket potet på en
miljøvennlig og bærekraftig måte.
Noen tips
•	Slik kan elevene opparbeide et potetland fra grunnen av:
	Elevene graver parallelle grøfter som er ca. 50 cm bred, 50 cm dyp og så lang som de
ønsker. Først stikker de torva og legger den ned med gresset ned i bunnen av nabogrøfta.
Deretter spas mold over i nabogrøfta. Stein og røtter fjernes. Elevene lager så stort land
de selv ønsker.
•	Å legge opp et helt nytt potetland er mye arbeid så vi anbefaler at elevene bruker et
etablert potetland og kun spar opp (vender jorda med en spade), lager renner med et
grev og setter poteten.
•	Elevene kan alternativt sette potet i bøtter, forsøke å sette potet ved å lage små hull i
terrenget eller på andre måter de selv finner på.
•	Å samarbeide med en lokal potetprodusent anbefales dersom dette er mulig. Da kan
elevene delta i deler av produksjonen og følge potetproduksjon på «ekte».
•	Elevene kan gjøre ulike forsøk med potetdyrking (her kan dyrking i bøtter være lurt):
		
- de kan bruke ulike typer gjødsel (kumøkk, kunstgjødsel, kompost osv.)
		
- de kan sette potet på ulike måter (med spiren ned, rett i naturen, i opparbeidet land,
dypt ned i jorda)
		
- de kan sette potet med ulike antall spirer
		
- de kan sette ulike potetsorter
•	Kontrollerte settepoteter kan kjøpes f.eks. på Felleskjøpet eller Plantasjen. Alternativt kan
elevene legge tidligere års poteter (som da var kontrollert) til spiring på et temperert og
lyst sted fra medio april og til de skal settes.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN:
- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og
samle data for å finne svar

Tidevannsonen
Sted:
Ved ei fjære
Årstid: Vår, sommer eller høst
Utstyr: Langt tau, vater, målebånd og en pinne
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene samtaler om begrepene flo, fjære og tidevannsonen. Elevene utarbeider egne
problemstillinger og hypoteser: Hvorfor er det flo og fjære? Hvor bli vannet av når det er
fjære? Hvor stor høydeforskjell er det mellom flo og fjære. Er denne høydeforskjellen lik i
hele verden? Kan noen planter leve både i saltvann og over saltvann (i tidevannsonen)?
•	Læreren presenterer oppgavene elevene skal løse når de skal besøke et fjæreområde.
Læring i friluft
•	Elevene besøker et fjæreområde ved fjære sjø. Ved hjelp av et tau, et vater og et
målebånd skal elevene måle høyden på tidevannsonen. Elevene må finne ut hvordan
dette kan gjøres (med litt hjelp fra læreren). Elevene bør arbeide i grupper.
•	Elevene fester en pinne loddrett ved havnivået mens det havet flør. Elevene måler så
tiden havet bruker på å stige 10. centimeter. Resultatet noteres.
•	Elevene samler så arter som de finner der sjøen er på sitt laveste og så arter der sjøen
er på sitt høyeste. Artene samles og grupperes etter hvor de ble funnet. Samlingene
fotograferes. Navnene på artene søkes og noteres. (Duk for artsbestemmelse er lurt å ha
med.)
•	Elevene får i oppgave å finne ut hva skjell, rur, småkryp og snegler gjøre for å overleve i
tidevannssonen mens havet er borte. Elevene kan gjerne ta bilde av hver enkelt art.
Etterarbeid
•	Elevene utarbeider rapport fra aktivitetene de gjennomførte i fjæra og presenterer
resultatene for hverandre. Resultatene fra de ulike elevgruppene sammenlignes og
drøftes.
•	Elevene presenterer egne problemstillinger og hypoteser de formulerte før de dro til
fjæra og forteller om erfaringene de gjorde i fjæra har gjort at hypotesen må endres.
Noen tips:
•	Elevene kan plukke strandsnegler, koke de i sjøvann og så smake på de under besøket i
fjæra. Ta med tannstikker til å lirke fram sneglen ut av skjellet.
•	Hent noen albueskjell og ta ut muskelen fra skjellet. Rensk muskelen og smak. Albueskjell
er vanskelig å sanke, men et tips er å ta den løs med et raskt slag. Straks du berører
skjellet vil den suge seg ekstra fast mot underlaget. Studer gjerne hvordan muskelen drar
seg sammen hvis du snur skjellet.
•	Krabber og småkryp i fjæra engasjerer elevene. Beregn derfor litt ekstra tid til at elevene
får utforske fjæra slik de selv vil.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN:
- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og
samle data for å finne svar

Vannets siktdybde og farge
Sted:
På vann
Årstid: Hele året
Utstyr: Secchiskive, båt/kano og redningsvester
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene samtaler om hva vannet i ferskvann og saltvann kan inneholde av planter,
planteplankton, slam og andre løse partikler fra naturen rundt og fra menneskelig
forurensing. Videre om hvilken farge vannet har og hvordan dette kan variere. Begrepet
siktedybde introduseres og betydningen av lys for at planter og planteplankton kan leve.
Lærer gjennomgår hvordan siktedybden måles og vannfargen bestemmes.
Læring i friluft
•	Elevene besøker et egnet vann og måler siktdybden i vannet slik:
- Elevene senker Secchiskiven ned i vannet helt til de ikke ser den. Så hever de den til den
igjen blir synlig. Da noteres dybden. Dette må gjentas minst 5 ganger.
- Secchiskiven senkes ned til halve siktedybden. Så bestemmer elevene vannfargen
ut fra følgende skala: blå, blågrønnlig, grønn, grønngul, gul, gulbrun og brun. Ser de
andre farger enn dette så noterer de det. Elevene bestemmer fargen hver for seg uten å
fortelle hvilken farge de ser til de andre.
•	Elevene måler siktdybden og bestemmer vannfarge flere steder på vannet.
Etterarbeid
•	Elevene utarbeider rapport fra målingene og presenterer disse for hverandre via digitale
medier.
•	Elevene sammenligner og diskuterer resultatene.
Noen tips:
•	En secchiskive kan lages slik: Du bruker en
rund hvitmalt metallskive med diameter
ca. 20 cm som har et hull i midten.
Alternativt kan du bruke en hardplastplate
eller bordplate som du fester et tungt
lodd under. I midten festes et tau som har
merke for hver meter slik at siktdybden
kan avleses i vannskorpa.
•	Å måle siktdybde og vannfarge kan mest
praktisk gjennomføres i samband med
opplæring i roing, kano eller kajakk. Har
dere en flytebrygge eller kai i nærmiljøet
så kan man gjennomføre undersøkelsen
der.
Illustrasjon side 27 i gammelt hefte
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN:
- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og
samle data for å finne svar

Næringsvett – Skrukketroll
Sted:
Et sted det finnes skrukketroll
Årstid: Vår, sommer og høst
Utstyr: En tom isboks, knappenåler, 6-10 skrukketroll og diverse mat til skrukketrollene
Forarbeid i klasserommet
•	Læreren presenterer skrukketrollet for elevene og forteller at de skal på skrukketrolljakt
og gir tips til hvor de lettest finnes og hvordan de kan fanges. Elevene må så skrive ned
hva de tror skrukketrollene spiser (hypotese). Elevene fester så små matbiter (5 – 10
mm) på en knappenål og tegner en kartskisse over hvor i boksen de ulike matbitene er
plassert.
Læring i friluft
•	Elevene oppsøker et sted der muligheten til å fange skrukketroll er stor. De har med seg
en isboksen som de så samler skrukketrollene oppi. Isboksen tas med tilbake til skolen og
plasseres et mørkt og tørt sted med utetemperatur.
Etterarbeid
•	Etter 3- 5 dager hentes isboksen og resultatet studeres. Elevene skriver ned resultatet
og sammenligner dette med den hypotesen de hadde formulert tidligere. Finner
elevene noe annet i isboksen enn skrukketroll og matbitene de hadde plassert der
(ekskrementer?). Skrukketrollene slippes tilbake i naturen der de ble fanget.
Noen tips:
•	Nålene kan stikke inn fra sidene ved gulvet og inn i isboksen før matbitene festes på
enden.
•	Det er lurt å legge ut et neverflak eller annet på marka noen dager før elevene skal på
skrukketrolljakt. Er man heldig så samles skrukketrollene seg under denne og blir lettere
å fange.
•	Skrukketroll lever på mørke og fuktige steder.
•	Skrukketroll kan fanges med hendene; de biter ikke.

37

KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og
samle data for å finne svar

Fuglenes tilpasning til vinteren
Sted:
Skog – helst granskog, et fuglebrett eller ved havet
Årstid: Vinter
Utstyr:	Kamera/mobil med kamera, fuglebøker, kikkert og gjerne en applikasjon som
gjenkjenner fuglesang
Forarbeid i klasserommet
•	Tema introduseres og elevene formulerer sin hypotese om hvordan fuglene tilpasser seg
vinteren.
•	Elevene kan undersøke trekkveiene for ulike fuglearter som trekker sørover om vinteren.
•	Elevene studerer meisenes (hamstring) og måkenes (maten finnes hele året) måte å
overvintre på.
Læring i friluft
•	Elevene får i oppgave å observere fugler. Dette enten ved å observere mens de går langs
en oppgitt løype eller de får tildelt egne lokaliteter der de skal observere fuglene over
et avtalt tidsrom (fuglebrettet). Alle observasjonene registreres (miljø, vær, tidspunkt og
beskrivelse av observasjon/art).
•	Finnes det meiser, måker, kråker eller skjærer i området kan elevene observere disse
spesielt med tanke på å observere hva de spiser.
•	Elevene kan prøve å ta bilder av fuglene samt prøve ut applikasjonen som gjenkjenner
fuglesang.
Ettarbeid
•	Elevene utarbeider rapport fra arbeidet ute.
•	Elevene kan utarbeide en artsoversikt m/bilder over de fuglene de har observert.
Noen tips
•	Å observere ingen fugler er også en observasjon.
•	Å legge ut et åtsel kan lokke til seg fugler også om vinteren.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det
biologiske mangfoldet i nærmiljøet

Småkryp og innsekter
Sted:
Skog
Årstid: Sommer
Utstyr:	Bølgepapp, hyssing, glass, små bordbiter, trakt m/rist, kaffefilter, isboks, innsektshåv,
et hvitt tøystykke, lupebokser og litteratur om småkryp og innsekter
Forarbeid i klasserommet
•	Tema introduseres. Elevene søker kunnskap om småkryp og innsekter via litteratur eller
digitale medier og utvikler hypoteses om de artene de har valgt å undersøke:
- hvor skal vi lete hvis vi skal finne dette ved skolen?
- hvordan skal vi fange og oppbevare dette?
•	Læreren gjennomgår fangstmetodene som elvene skal prøve ut (se: Læring i friluft).
Læring i friluft
Gjennomføring av tur 1:
•	Elevene går til en egnet skogsområde og setter opp følgende tre «feller»:
1. Bølgepapp festes rundt et gammelt og helst litt råttent tre eller stubbe. Bølgepappen
bør helst være 30-40 cm lang, gjerne lengre. Kan festes med hyssing.
2. Elevene finner et sted som passer med deres hypoteser om hvor småkryp/innsekt
lever og graver ned syltetøyglasset i bakken slik at overflaten er like under jorda.
Tre små steiner legges rundt åpningen og en liten plankebit legges på steinene for å
fungere som tak for eventuelt regn. Elevene velger selv hvilken åte de vil legge ned i
glasset.(Her kan læreren kanskje ha en eske med alt fra råtten fisk til sjokoladebiter.)
3. E
 levene finner et sted som passer med deres hypoteser om hvor småkryp/innsekt
lever og legger en treplate på bakken. Legg gjerne en liten kvist eller stein under slik at
det blir en liten åpning mellom bakken og plata.
•	Elevene får så i oppdrag å gjøre følgende:
4. Elevene samler «strøet» fra bakken under et tre som de selv velger. De skal velge
«strø» som de tror det kan være innsekter i. «Strøet» samler de i en boks; gjerne en
isboks med lokk og tar det med tilbake på skolen.
5. Elevene går på innsektjakt med håv. Eventuell fangst puttes i lupeboksen og studeres.
Fangsten kan tas med tilbake til skolen for ytterligere studier eller de slippes ut i
naturen igjen etter at elevene har studert den i lupeboksen. Elevene kan skrive ned
kjennetegn ved det insektet de har funnet og kanskje også tegne en skisse. Dette som
grunnlag for artsbestemmelse og undring.
Gjennomføring av tur 2:
•	Elevene går til fellene de satte opp på tur 1. Fellene studeres og eventuell fangst
samles i en isboks. Fangsten kan tas med tilbake til skolen for ytterligere studier eller
de slippes ut i naturen igjen etter at elevene har studert de i lupeboksen. Elevene kan
skrive ned kjennetegn ved de insektene de har funnet og kanskje også tegne skisser.
Dette som grunnlag for artsbestemmelse og undring.
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Etterarbeid etter tur 1:
•	«Strøet» elevene tok med tilbake til skolen skal undersøkes. Legg en rist (småmasket
hønsenetting eller gammel sil) øverst i trakta og sett trakta i et glass slik at trakta henger
løst. Under traktåpningen settes et lite glass med et fuktig kaffefilter nede i. «Strøet»
legges så i trakta oppe på rista. Alt settes så under en lampe og lyset skrus på. La stå i
noen dager, men husk at kaffefilteret må holdes fuktig hele tiden. Etter noen dager tas
glasset med det fuktige kaffefilteret ut og alt innholdet strøs i en tom isboks. Er man
heldig kan man da finne en rekke småkryp.
•	Elevene kan forsøke å artsbestemme funnene og elevene kan velge ett eller flere funn
de søker mer kunnskap om gjennom litteratursøk eller via digitale ressurser (eller ved å
spørre læreren).
Etterarbeid etter tur 2:
•	Elevene kan forsøke å artsbestemme funnene og elevene kan velge ett eller flere funn
de søker mer kunnskap om gjennom litteratursøk eller via digitale ressurser (eller ved å
spørre læreren).
•	Elevene diskuterer hvilken funksjon småkrypene/insektene har (hva de spiser og hvem
spiser de) og lager hypoteser om konsekvensene det vil ha dersom disse forsvinner.
•	Elevene kan formidle det de har lært via foredrag, digitale medier eller veggaviser.
Noen tips
•	Å fange innsekter skjer lettest i tørt vær.
•	Vi bør ha respekt for at noen elever vil kvie seg mot å fange småkryp og innsekter med
hendene. En gradvis tilvenning anbefales.
•	Når vi åpner innsektsfellene så gjør dette sakte og forsiktig og vær klar til å fange
innsektene.
Illustrasjon gammelt hefte side 75 og 77
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det
biologiske mangfoldet i nærmiljøet

Vi besøker maurtua
Sted:
Et sted med en eller flere maurtuer
Årstid: Vår, sommer eller tidlig høst
Utstyr:	Lupebokser, ekshauster(maursluker), temperaturmåler, kompass, korrekturlakk,
kamera, ulike farga ark, en seigmann og diverse matsorter
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene søker kunnskap om mauren gjennom litteratursøk og digitale kilder.
•	Læreren gjennomgår aktivitetene elevene skal gjøre i samband med besøket av maurtua.
•	Elevene utarbeider hypoteser for hva som vil skje når de ulike aktivitetene gjennomføres
Læring i friluft
Ta barna med til en maurtue. Her er noe av det dere kan gjøre under besøket:
•	Legg ulike matsorter på hvite A4 ark rundt om tua i ulike avstander. Hvor kommer det
flest maur? Spiser mauren noe eller tar de noe med hjem til tua? Går alle maurene
samme vei tilbake?
•	Legg en barka pinne i tua. Smak på pinnen etter at den har ligget der ei stund. Hva smaker
det?
• Bruk en ekshauster/maursluker. Studer en maur i en lupeboks.
•	Finn ut: Hva frakter mauren, hva er tua laget av, bærer mauren ting ut eller inn, er det
maur som samarbeider?
• Mål temperaturen i ulike lag i tua (for hver 5 cm).
• Legg ark med ulike farger på bakken ved tua. Hvor kommer det flest maur?
•	Stikk pinner i bakken et stykke fra tua. Klatrer mauren opp? Hva hvis det ligger mat på toppen?
• Merk en maur med korrekturlakk. Følg den.
• Ta foto av en maur og studere den på dataskjermen når dere kommer tilbake til skolen.
• Legg en blå blomst i tua – hva skjer?
• Legg en seigmann i tua- hva skjer i løpet av dagen?
• Finn en maursti – legg en hindring i stien. Hva skjer?
Etterarbeid
•	Elevene utarbeider rapport fra forsøkene ved maurtua i form av skriftlig rapport,
foredrag, digitale eller tegninger og kanskje ved bruk av digitale medier.
•	Elevene diskuterer hvilken funksjon mauren har (hva de spiser og hvem spiser dem) og
lager hypoteser om konsekvensene det vil ha dersom de forsvinner fra naturen.
Noen tips og litt bakgrunnsstoff:
•	Eschauster/maursluker kan elevene lage selv. Slik kan den lages: Ta et beger eller glass
med lokk. Kapp to gummislanger med innvendig diameter ca 10 mm i lenger på ca. 20 og
30 cm. Lag hull i lokket som passerer til slangene og lim fast enden av slangene i hullene
med tape. Fest litt gassbind over innsuget slik at mauren ikke kan suges inn i munnen.
•	Ha maur i to isbokser sammen med litt strø. Den ene plasseres i kjøleskapet og det andre
oppbevares i romtemperatur. Observer om det blir forskjell på maurens aktivitet over tid.
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•	De maurtuene vi ser i skogen tilhører de røde skogsmaurene. Maurene er vekselvarme,
og om vinteren sover maurene dypt nede i tua. Men når temperaturen stiger begynner de
å krype ut. Der varmer de seg i sola og reparerer skadene tua har fått om vinteren (f.eks.
de store hullene som grønnspetten lager). Maurene har forskjellige arbeidsoppgaver.
Noen henter mat, noen bygger på tua, noen er soldater og noen er barnevakter. Midt i
tua bor dronninga. Hennes jobb er å legge egg. Ut av eggene kryper larvene som bor i
egne barnerom og blir matet av barnepasserne. Larvene forpupper seg og etter en stund
kommer voksne maur ut.
	Alle maurene i en tue er hunnmaur. Om sommeren legger dronninga noen egg som blir
til nye dronninger og hannmaur. De har vinger og flyr opp i lufta. Der parrer de seg, og
dronningene flyr av sted for å danne nye maurtuer mens hannen dør.
	Rundt en maurtue er det mange maurstier som maurene bruker til å bære hjem mat og
nye materialer til tua. På stiene er det lukt som gjør at maurene finner veien tilbake til tua.
Maurene spiser andre insekter, frø og honningdugg fra bladlus. De har kraftige kjever.
Legger man hånda i en maurtue vil mange maur bite seg fast, men pga. den tykke huden i
håndflata vil det ikke gjøre vondt. Andre steder på kroppen med tynnere hud kan maurbitt
være ubehagelig. Maurene har også gift i kjevene. Giften kalles maursyre eller maurtiss.
Giften bruker maurene til å sprøyte på fiender, men den er ikke farlig for oss, (men den
svir kraftig i øynene). Maurene må passe seg for mange dyr også som f.eks. grønnspetten
og maurløven (insekt). Maur er nyttige dyr som rydder i skogen og hjelper mange planter
som f.eks. blåveis å spre frøene sine.
Illustrasjon gammelt hefte side 76
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og
samle data for å finne svar

Nedbrytning
Sted:
Et bortgjemt område
Årstid: Vår, sommer og høst
Utstyr: Plankebiter, syltetøyglass og spade
Forarbeid i klasserommet
•	Tema introduseres og begrepet nedbryting diskuteres. Elevene bes å utvikle ideer
til hvordan de kan gjennomføre ulike eksperiment for at de nærmere kan undersøke
nedbryting av forskjellige materialer. (Se Noen tips) Begrepene organisk og ikke
organiske introduseres.
•	Elevene velger ting de skal undersøke. De lager hypoteser og tenker ut variabler de kan
måle.
Læring i friluft
•	Elevene finner et litt bortgjemt område der de kan gjennomføre eksperimentet. Under
første besøk etablerer elevene eksperimentet. Elevene besøker senere stedet flere
ganger i løpet av året der de innhenter data.
Etterarbeid
•	Data fra eksperimentet noteres i en loggbok etter hver innhenting. Elevenes hypoteser
ved start diskuteres og kan justeres underveis. Et naturlig tema i etterarbeidet er også
forsøplingsproblematikk.
Noen tips
•	Elevene kan få 3-4 plankebiter som tips under forarbeidet (disse kan legges på bakken i
ulike naturmiljø med ulike materialer under).
•	Elevene kan få/eller ta med hjemmefra et syltetøyglass som tips under forarbeidet
og elevene blir bedt om å lage hull i lokket med en spiker. Glasset kan fylles med jord
blandet med ulike materialer som elevene selv velger og legger et lag med blad fra
trær på toppen. I tillegg legges det elevene finner av småkryp opp i glasset (meitemark,
skrukketroll, maur eller andre småkryp). Glasset kan med fordel graves ned i bakken slik
at kun lokket synes.
•	Har elevene en gammel hvit truse eller T-skjorte av bomull så kan de grave den ned
i jorda. Elevene kan grave den opp etter 2-3 måneder og se hvordan den da ser ut. La
plagget ligge flatt i jorda ca. 20-30cm under bakken.
•	Elevene må motiveres til å tenke ut flest mulig variabler. Å lage eksperiment i ulike
miljø (skog, eng, tørr jord, myr, leire ol) gir elevene bedre erfaring. Et bredt spekter av
materialer de skal undersøke er en fordel. På samme måte kan glasset settes ned med og
uten småkryp.
•	Fotodokumentasjon av prosessen anbefaler vi.
•	Elevene kan besøke det lokale renovasjonsselskapet eller få besøke fra representanter fra
dette som en del av arbeidet med tema.
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•	Elevene kan som en del av tema besøke en granskog der marka omtrent bare er dekket
med barnåler. Her kan de grave nedover i strøet på jakt etter sopphyfer (soppens kropp).
Hyfene er trådaktige og har fra hvit til oransje farge. Elevene kan gjøre det samme i andre
miljø. Som ettarbeid kan de reflektere over og søke kunnskap over hva sopphyfene gjør
og hvor de lever.
Illustrasjon side 44
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og
samle data for å finne svar

Vårfluelarvenes husbygging
Sted:
Stillestående eller rennende vann
Årstid: Vår og sommer
Utstyr:	En stang-sil, plastkar, pinsett, isboks av plast, glassbolle eller syltetøyglass og
bittesmå perler eller paljetter
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene introduseres for vårfluen og vårfluelarven. Dette gjennom fortellinger, film,
bilder eller tekst.
Læring i friluft
•	Elevene går til et område med stillestående eller rennende vann og fanger vårfluelarver
med en stangsil. Fangsten fra stangsilen helles i plastkaret med litt vann, vårefluelarver
samles og legges i medbrakt isboks.
•	Ta opp en og en vårfluelarve og kil de med en tannpirker slik at de kryper ut av husene
sine. Er de vanskelig å lokke ut kan man prøve med en pinsett, men vær forsiktig slik at de
ikke klippes i to. Legg den nakne vårfluelarven i glassbollen/glasset med vann hentet fra
vannet de ble fanget i. Legg bittesmå perler eller paljetter i bunnen av bollen/glasset.
•	Sett bollen/glasset på et kjølig sted.
•	Elevene besøker bollen/glasset hver skoledag i 1-2 uker og observerer hva som skjer.
Tilfør litt vann som inneholder alger o.l. ved hvert besøk slik at larvene har noe å leve av.
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Etterarbeid
•	Elevene formulerer egen hypotese om hva som vil skje med vårfluelarvene i bollen/
glasset.
•	Etter endt forsøksperiode diskuteres elevenes hypoteser.
•	Forsøket kan danne utgangspunkt for samtaler om dyrenes tilpasning til miljøet de lever
i.
•	Etter endt forsøk må elevene tømme vårfluelarvene tilbake i vannet.
Noen tips
•	Du kan enkelt lage en stang-sil ved å feste en kjøkken-sil på en rundstokk.
•	Dra stang-silen i en jevn bevegelse gjennom vannet Ikke stopp bevegelsen før den er ute
av vannet.
•	Vårfluelarvene bygger seg et nytt hus så fort de kan av det materialet de finner.
Materialet limes sammen av slim fra kroppen.
•	Når vårfluelarvene skal ha mat stikker de hodet fram. Når de er utrygge trekker de hodet
tilbake.
•	Bittesmå perler og paljetter kan kjøpes for en billig penge på en hobbybutikk. Prøv dere
fram med ulike størrelser på perlene og paljettene.
Illustrasjon side 48
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og
samle data for å finne svar

Froskens livssyklus
Sted:		
Årstid:		
Utstyr:		

Froskedam
Vår
Stang-sil eller finmasket håv, bøtte og stor balje

Forarbeid i klasserommet
•	Tema frosk introduseres via samtale, film, bilder og tekst. En mulig innfallsvinkel kan
være å la elevene skrive alt de vet om frosk (hvor de lever, hva de spiser, hvordan de blir
til, hva de gjør om vinteren osv.).
•	Elevene fortelles at frosken er fredet og hva dette betyr for det elevene skal gjøre senere.
Læring i friluft
•	Elevene oppsøker en froskedam der frosken har lagt egg. Elevene fyller vann i medbrakt
balje og lager et miljø i balja av steiner, bunnslam og planter fra dammen. Balja settes på
et skyggefullt sted i friluft.
•	Elevene besøker stedet ofte (daglig) og observerer hva som skjer. Vannet i balja skiftes ut
ved hvert besøk med vann fra der eggene ble hentet. Legg også ferske planter i balja.
•	Elevene må tømme balja med egg/rumpetroll ut i vannet de ble hentet etter endt forsøk.
Etterarbeid
•	Elevene kan skrive rapport med illustrasjoner/foto fra det de har observert og lært.
•	Elevene kan skrive en artikkel eller lage et foredrag om hvorfor man bør/ikke bør verne
ulike planter og dyr og få dette publisert/presentert for andre. Gjerne med utgangspunkt i
erfaringene de har gjort i froskedammen.
Noen tips
•	Du kan enkelt lage en stangsil ved å feste en kjøkkensil på en rundstokk.
•	Vanlig frosk har egg som flyter i vannet.
•	Rumpetroll kan fores med akvariefiskefòr.
•	Husk å fjerne døde rumpetroll.
•	Rumpetroll får først bakben etter 2,5 måneder og må da svømme til land for å trekke
pusten. Etter enda en uke vokser forbena ut og snart forsvinner halen og rumpetrollet er
blitt til en frosk.
•	Det er krevende å følge utviklingen i hele løpet fra egg til frosk, men å følge utviklingen
fra egg til rumpetroll er overkommelig.
•	Norske amfibier og krypdyr er fredet etter Viltloven av 1981. De må derfor ikke drepes
eller skades på noe vis. Egg og larver av frosk (begge arter), nordpadde (padde) og
småsalamander (liten salamander) er ifølge forskriftene tillatt holdt levende over ei tid til
undervisnings- og opplysningsformål.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7.KLASSE
-designe og lage et produkt basert på brukerbehov

Hvordan hjelpe fuglene i nærmiljøet?
Sted:
Skogen
Årstid: Vår
Utstyr:	Diverse materialer til å bygge en fuglekasse, foringsautomat for fugler og fuglebrett
eller foringsball
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene introduseres for tema fugler i nærmiljøet. Elevene velger en fugleart som de
studerer nærmere gjennom f.eks. litteratursøk.
•	Elevene skal så designe og bygge et produkt som gjør det lettere for fuglen å leve i
nærmiljøet.
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Læring i friluft
•	Produktet monteres i naturen på et sted eleven finner mest formålstjenlig for å dekke
valgt art sine behov.
•	Elevene observerer over tid om produktet fungerer slik som eleven ønsker. Vi anbefaler
at det noteres ned når observasjonen ble foretatt, tidsomfang og antall observerte
fugler/besøk, hendelser osv.
Etterarbeid
•	Observasjonene danner grunnlag for en diskusjon om produktet fikk ønsket funksjon
eller om produktet kan videreutvikles eller det må forkastes.
Noen tips
•	Velger elevene å bygge en fuglekasse og observere denne så er det viktig at kassen ikke
monteres mot solen.
•	Eget web-kamera inne i fuglekassen vil gjøre observasjonen lettere og elevene vil få et
svært nært forhold til fuglene.
•	Får elevene tilgang til pleksiglass kan de bruke dette på en av veggene.
•	Lager elevene fuglebrett bør brettet tilpasses lokale nedbør- og vindforhold
og problematikk omkring hvordan maten kun skal komme fuglene til gode bør
problematiseres.
•	Elevene kan lage en foringsautomat av en 1,5 liters plastflaske, blomsterpinne, litt tau
og strips. Først lages små hull i bunnen av flaska for å unngå kondens. Like over bunnen
av flaska bores gjennomgående hull der blomsterpinnen stikkes gjennom og blir til
sittepinne som stikker ca. 5 cm ut på hver side av flaska. Rett over sittepinnen skjæres
er ca. 5 cm vannrette snitt i flaska på hver side. Lag hull over snittflatene og tre en strips
gjennom som strammes til slik at det dannes en åpning. Flaska fylles med fuglefrø,
korken settes på og flaska kan henges opp i et tre med et tau eller streng.
•	Elevene kan lage fòringsballer ved å smelte usaltet fett (delfiafett) og blande inn fuglefrø.
Slå noen knuter i et tau som trekkes gjennom forma som blandinga helles i like før
den størkner. Elevene kan selv velge formen på fòringsballen ( melkekartong, beger,
blomsterpotter o.l.).
Illustrasjoner side 52 og 54
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
-bruke og vurdere stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere
variabler og samle data for å finne svar

På jakt etter spor og sportegn - sporavtrykk
Sted:
I naturen
Årstid: Hele året
Utstyr: Kamera, gips, vann, grønnsåpe, plastskål, saks og rørepinne
Forarbeid i klasserommet
•	Tema introduseres. Elevene kan tegne- eller skrive ned de sportegn fra fugler og dyr som
de har sett og har kunnskap om. Elevene lager hypoteser over hvilke sportegn elevene
kan observere på det området elevene skal besøke.
•	Elevene lærer å ta gipsavstøping.
Læring i friluft
•	Elevene leter etter sportegn fra dyr og fugler i naturen.
•	Elevene kan gjøre noe av dette:
- elevene tar bilde av alle sportegn de finner og diskuterer hvilket dyr eller fugl som har
satt spor
- elevene følger spor de finner på jakt etter å finne spor etter hva dyret/fuglen har
foretatt seg (spist, ligget, tisset, bæsjet, hoppet, redet, osv.)
- ta gipsavstøpning av et tydelig spor
- elevene kan følge spor og logge sporet digitalt
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Etterarbeid
•	Bildene av sporene de fant monteres sammen med bilde av fuglen/dyret det tilhører. Kan
f.eks. presenteres digitalt eller som veggavis.
•	Fremkall de «negative» gipssporene elevene tok ute i naturen.
•	Gipsavstøpningene stilles ut og elevene studerer og skriver om hvert enkelt spor de har
avstøpning av eller har logget digitalt.
•	Elevene samler alle sporene klassen har funnet og diskuterer om deres hypoteser
stemmer.
Noen tips
•	Slik kan elevene ta gipsavstøping av spor:
- sporet bør være tydelig og ikke altfor bløtt
- klipp en remse med høyde ca. 5 cm av f.eks. en melkekartong
- sett remsen rundt sporet og trykk den ned i jorda (lag spor med en kniv først ved behov)
- bland gips og vann som forklart på pakken/posen og hell gipsblandingen i sporet
- la gipsen tørke og ta så opp sporet. Dette blir et «negativt» sporavtrykk
- smør inn sporsiden med grønnsåpe eller vaselin
- la en ramme rundt avtrykket og hell på ny gips
- la gipsen tørke og ta sporavtrykkene fra hverandre

Illustrasjon side 55
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og
samle data for å finne svar.

Arters tilpassing til hverandre
Sted:
Ei strand med tydelig forskjell på flo og fjære
Årstid: Hele året
Utstyr: kikkert, skisseblokk, blyant, spade, linjal, kamera og fuglebok
Forarbeid i klasserommet
•	Tema om hva fuglene spiser og hvordan fuglenes nebb er tilpassa det de spiser
introduseres.
•	Elevene kan tegne nebbene til de mest vanlige fuglene som er i nærområdet og ved
den stranda de skal besøke. De noterer hva de tror de ulike fuglene/nebbene spiser
(hypotese).
Læring i friluft
•	Elevene besøker en strand og observerer fuglearter.
•	Elevene går på jakt etter ting som viser hva fuglene har spist. De tar bilde av funnene og
noterer hvor funnene er gjort (skriftlig eller merke det av på kart i stor målestokk).
•	Elevene observerer fuglene i fjæra ved hjelp av kikkert. Oppgaven er å studere vadere og
se hvordan fuglen leter etter mat i fjæra. Observasjonene noteres og elevene finner ut
hvordan nebbet til observert fugl ser ut (lengde og form).
•	Elevene spar dybdesnitt flere steder i fjære og måler hvor dypt de ulike skjellene og
muslingene ligger.
Etterarbeid
•	Elevene overfører observerte funn til tabeller som er tilpasset formålet (f.eks. naturmiljø/
antall).
•	Elevene studerer sine observasjoner og ser disse i lys av de hypotesene de laget før de
besøkte stranda.
Noen tips
•	I stedet for å besøke ei strand kan elevene besøke et område der hakkespetten lever og
setter spor.
•	Det er viktig at elevene ikke forstyrrer hekkende fugl.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å
forme og endre ulike landskap

Følg bekken
Sted:
Et sted med en bekk
Årstid: Vår, sommer og høst
Utstyr: Kart over området og kamera
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene studerer kart over nærområdet på jakt etter bekker og ser hvor de starter og
ender.
•	Elevene/klassen velger en bekk de ønsker å studere nærmere.
Læring i friluft
•	Elevene følger bekken. Tar de utfordringen med å følge bekken helt fra utløpet for å finne
kilden?
•	Elevene observerer og tar bilde av spor som viser hvordan vannet har formet stein og
landskap.
•	Elevene observerer hvordan bekken renner i landskapet og eventuelt endrer seg i
vannføring.
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Etterarbeid
•	Funnene studeres og formidles skriftlig eller digitalt. Elevene utarbeider hypoteser om
hvordan hvert enkelt funn er dannet og tiden det har tatt å lage sporene.
Noen tips
•	Å følge en bekk en varm og solrik dag gjør at elevene kan vasse i bekken og studere spor i
landskapet mye bedre.
•	Elevene kan oppfordres til å merke funnene de gjør av på kart eller registrere
funnstedene digitalt med GPS.
•	På vei nedover bekken og hjem kan elevene ha kappseiling med pinner.
•	Har skolen en steinslipemaskin kan elevene samle steiner på turen som de så sliper til
smykker.
•	Små fosser og steder med små eller store jettegryter er spennende steder å studere
nærmere.
•	Har elevene med en finmasket håv/stang-sil på turen kan de også forsøke å fange smådyr
i bekken og studere disse.
•	Er det småfisk i bekken kan elevene lage sin egen fiskestang av en liten gren med sene og
fiskekrok som egnes med meitemark.
Illustrasjon side 59
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og
samle data for å finne svar

Blomsterbygging og pollinering
Sted:
Eng, grøftekant eller åpen skog
Årstid: Vår og sommer
Utstyr: Medier til artsbestemmelse og lupe
Forarbeid i klasserommet
•	Begrepet pollinering introduseres og blomstens oppbygging gjennomgås.
Læring i friluft
•	Elevene samler flest mulig ulike blomster både fra markvegetasjonen, busker og trær.
Etterarbeid
•	Blomstrende artsbestemmes og sorteres etter blomsterform, farge og duft.
•	Elevene noterer resultatet og avgjør om blomsten pollineres ved hjelp av vind eller
innsekter.
•	Elevene utarbeider hypoteser om sammenheng mellom blomstens form og farge og
hvordan de pollineres.
Noen tips
•	Applikasjonen Artsoraklet anbefales brukt ved artsbestemmelse.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og
samle data for å finne svar

Frø og frøspredningsmåter
Sted:
Skog eller eng
Årstid: Forsommer, sommer og høst
Utstyr: Målebånd, stoppeklokke og media for artsbestemmelse
Forarbeid i klasserommet
•	Tema introduseres og oppgavene elevene skal utføre ute gjennomgås.
Læring i friluft
•	Elevene skal finne og samle inn frø fra 5 ulike trær og/eller planter.
•	Frøene studeres med lupe, tegnes og artsbestemmes.
•	Elevene bestemmer seg for et startpunkt (sted/høyde) og slipper ett og ett frø derfra og
måler hvor langt fra slippstedet frøet lander.
•	Elevene finner et høyest mulig slippepunkt (oppe i et tre?). Elevene tar tiden frøet bruker
på å nå bakken.
Etterarbeid
•	Elevene utarbeider hypoteser om sammenhengen mellom frøenes form og hvor langt og
fort de flyr. Videre kan de utarbeide hypoteser om hvor for plantene kan spre seg fra et
voksested til et annet og faktorene som spiller inn ved artspredningen.
•	Elevene kan formidle resultatene med skrift, bilder, tabeller eller annet.
Noen tips
•	Applikasjonen Artsoraklet anbefales brukt ved artsbestemmelse.
Illustrasjon side 69
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og
samle data for å finne svar

Planters tilpasning til vinteren
Sted:
Skog
Årstid: Vinter
Utstyr: Kamera, ballonger, sikkerhetsnåler og salt
Forarbeid i klasserommet
•	Tema introduseres og elevene lager hypoteser om hvordan planter tilpasser seg til
vinteren. Elevene kan bli bedt om å lage hypoteser om hvordan konkrete planter tilpasser
seg (f.eks. hestehov, løvtrær, grantrær).
Læring i friluft
•	Elevene drar ut i skogen om vinteren og observerer og tar bilder av ulike trær. De
observerer også om snøen har gjort noe med trærne og artsbestemmer de ulike trærne
selv om løvtrærne er uten blad.
•	Elevene fjerner snøen fra et område og studere om de finner frø på bakken. Er det lite
tele kan de også grave ned i bakken på jakt etter røtter.
•	Elevene blåser opp en ballong og stikker hull i denne; en illustrasjon på hva som skjer
hvis vannet i plantecellene fryser til is og danner spisse iskrystaller som stikker hull på
celleveggene (ballongen).
•	Elevene strør salt på isen/snøen; en illustrasjon på hvordan vannet i plantene kan binde
seg ulike stoffer som de så kan løsne seg fra dersom de har behov for vann.
Etterarbeid
•	Elevene undersøker om de hypotesene de hadde stemmer. De bruker observasjonene de
gjorde ute samt gjennom litteratursøk.
•	Elevene kan lage en billedserie om plantenes tilpasning til vinteren som kan formidles til
medelever eller andre.
Noen tips
•	Applikasjonen Artsoraklet anbefales brukt ved artsbestemmelse.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike
organismers særtrekk

Vi studerer livet i en naturrute
Sted:
Naturen
Årstid: Vår, sommer og høst
Utstyr:	Hyssing, kamera, måleband, spade, diverse bokser og bøker/apper for
artsbestemmelse
Forarbeid i klasserommet
•	Begrepet organisme introduseres og elevene finner eksempler på ulike hovedgrupper av
organismer og beskriver særtrekk for disse (sopp, insekter, dyr, fisk, blomster, trær).
Læring i friluft
•	Elevene merker av et område i naturen som er 5m x 5 m. Området merkes med hyssing
som festes i pinner i hvert av hjørnene. Området kan elevene velge selv eller bli tildelt av
lærer.
•	Elevene tegner kart over området og tegner inn alt stort og smått som det er lett å få øye
på.
•	Elevene undersøker så området. Her er noen ting de kan gjøre:
- Hvor mange ulike plantearter og sopparter er det i ruta? Disse artsbestemmes.
- Plukk og tell antall blomster for 3-4 arter de finner i ruta
- Let og se om de finner frø eller frukter på bakken. Hvilke planter kommer disse fra?
- Let og finn småkryp i området. Kan disse artsbestemmes.?
- Elevene tar bilde av hver enkelt art de finner
Ettarbeid
•	Elevene lager en oversikt over artene de fant på området og grupperer disse etter hvilken
hovedgruppe av organismer de tilhører. Elevene studerer og formulerer fellestrekk ved
artene for hver hovedgruppe.
Noen tips
•	Applikasjonen Artsorakelet anbefales brukt ved artsbestemmelse.
•	Resultatet av undersøkelsen kan elevene formidle digitalt eller som veggavis.
•	Frøene de finner kan elevene tørke og senere så i en blomsterpotte for å se om deres
hypotese om hvilket frø det er stemmer.
•	Strø fra bunnen kan tas med tilbake til klasserommet og has i en trakt med sil som settes
under en lampe. Trakten hviler på kantene av et glass. Småkryp vil da krype ned i glasset.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike
organismers særtrekk

Vi studerer og sorterer blomster og sopp
Sted:
Naturen
Årstid: Sommer og høst
Utstyr: Bestemmelseslitteratur eller applikasjonen Artsoraklet,
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene introduseres for ulike begrepet organismegrupper og eksempler på ulike
grupper.
Læring i friluft
•	Elevene samler inn forskjellige blomster og grupperer disse etter kriterier de selv
bestemmer. Elevene tar bilde av hver gruppe de har dannet.
•	Elevene gjør det samme med sopp.
Ettarbeid
•	Elevene sammenligner de blomstergruppene de har dannet med beskrivelsen av de ulike
plantefamiliene. Stemmer noen av elevenes grupper overens med noen plantefamilie?
•	Elevene sammenligner de soppene de har dannet grupper av med beskrivelsen av de
ulike soppgruppene/artene. Stemmer noen av elevenes grupper overens med noe av
dette?
Noen tips
•	Elevene kan lage artsutstilling av innsamlet materiale og fordele disse i familier/grupper.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike
organismers særtrekk

Moser
Sted:
Barskog og myr
Årstid: Sommer
Utstyr: pH-papir, isboks, lupe, glass, nål og 1 flaske vann fra springen
Forarbeid i klasserommet
•	Tema mose introduseres og elevene søker kunnskap om særtrekkene ved mose gjennom
litteratur eller digitale medier. Elevene gjør seg kjent med torvmose.
Læring i friluft
•	Elevene samler inn mose i en isboks. Mosen legges på det hvite lokket og studeres
gjennom en lupe. Eleven skal se etter festeorganet, bladene og sporehuset. Bruk nåla til å
forme mosen slik at du ser bedre. Elevene tegner det de ser.
•	Elevene leter etter torvmose i myra. De heller springvann i 2 glass og måler pH-verdien
i vannet. I det ene glasset legges 6-8 torvmoser. La det stå i 30 minutter. Mål så pHverdien i begge glassene igjen og se hva som har skjedd.
Ettarbeid
•	Elevene formulerer særtrekkene ved mosene basert på de erfaringene de gjorde i
naturen.
•	Elevene finner svar på hva egne pH-målinger har å si for miljøet der torvmosen vokser.
Noen tips
•	Er det et moserikt område kan elvene jakte på etasjehusmose; denne vokser i etasjer og
får en ny etasje for hvert år. Hvem finner det eldste individet?
•	Elevene kan også undersøke hva som skjer hvis man blander litt salt sammen med
torvmosen i glasset og så måler pH-verdien etter 30 minutter.
•	Elevene kan samle våt torvmose i en isboks og så presse alt vannet ut av mosen og se
hvor mye vann det er i mosen.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike
organismers særtrekk

Organismer i fjæra og i havet
Sted:
Årstid:
Utstyr:
		
		
		
		

Fjæra
Hele året
Til å bygge en flaskeruse: 1,5 liters plastflaske, tau og kniv
Til å samle og presse alger: Et flatt kar, trekkpapir, pressepapir, gasbind, avis, pinsett
Til å samle tang og tare: Plastbøtter
Til å samle skjell og småkryp: Plastbøtter
Annet: Kamera

Forarbeid i klasserommet
•	Elevene gjør seg kjent med hvilke hovedgrupper av organismer de kan finne i fjæra og
hvilke miljø de lever i.
•	Elevene bygger en flaskeruse.
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Læring i friluft
•	Elevene besøker fjæra og starter med å legge åte i flaskerusa og kaste den ut i havet.
•	Elevene kan så få gjennomføre følgende aktiviteter:
- Samle alger. Hent algerikt vann fra havet. Legg pressepapiret under algen(e) og trekk
algene pent på papiret med pinsett. Trekk så papiret forsiktig på skrå opp av vannet. La
vannet renne av. Dekk algen med gasbind og legg aviser under og over arket. Alt legges
i press og tas med til skolen.
- Samle inn ulike tang og tarearter. Disse artsbestemmes og det noteres hvor i fjæra de
vokser.
- Samle inn flest mulig ulike skjell og småkryp i fjæra. Disse artsbestemmes og det
noteres hvor i fjæra de ble funnet.
- Før elevene drar tilbake til skolen dras flaskerusa opp og undersøkes for fangst.
Fangsten artsbestemmes.
- Elevene tar bilder av alle ulike arter de finner.
Ettarbeid
•	Elevene kan lage artsutstilling av innsamlet materiale og fordele disse gruppevis.
Utstillingen kan være digital eller fysisk.
Noen tips
•	Slik lager du en flaskeruse:
- Skjær over plastflaska i skråninga rett under korken slik at åpningen blir ca. 3-4 cm.
Skjær over flaska der den smaler og før den blir på det bredeste. Snu delen med
åpningen inn mot bunnen og trykk den ned i flaska og stift delene fast. Lag hull
gjennom flaska der plasten er dobbel og fest tau i flaska. Fyll flaska med stein slik at den
synker og blir liggende på bunnen.
•	Elevene kan legge ulike åter i flaskerusa for å undersøke hvilken åte som fanger best.
•	Prøv ut appen Artsorakelet når organismene skal artsbestemmes.
Illustrasjon side 82
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til naturvitenskapelig
kunnskap

Planter til medisinsk bruk
Sted:
Naturen
Årstid: Vår, sommer og høst
Utstyr: Noe å høste i
Forarbeid i klasserommet
•	Tema introduseres og elevene søker kunnskap om planter som vokser i nærmiljøet og
som har blitt brukt til medisinske formål. Buk gjerne digitale kilder. Elevene velger ut et
valgt antall planter de skal sanke når de kommer ut.
Læring i friluft
•	Elevene sanker valgte planter.
Ettarbeid
•	Elevene rensker og bearbeider innsamlet materiale og tilbereder plantene slik de har
funnet ut at de ble tilberedt på tradisjonelt vis. Elevene kan lage utstilling eller formidle
resultatet på annen måte.
	Helsesykepleier eller annet helsepersonell kan inviteres til klassen for å fortelle om
medisiner og hvordan disse utvikles og produseres.
Noen tips
•	Her er noen planter som elevene kan søke kunnskap og sanke: blad, skjørbuksurt,
hestehov, blåveis, stemorsblomst, blåbær, tyttebær, rognebær, ryllik, mjødurt, brennesle
eller valurt.
•	Sankes plantene ved vei så anbefales det at plantene skylles før de bearbeides.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det
biologiske mangfoldet i nærmiljøet

Biologisk mangfold
Sted:
Skolens nærområde
Årstid: Sommer
Utstyr: Kart, kamera, medier for artsbestemmelse og lupe
Forarbeid i klasserommet
•	Introduksjon av begrepet biologisk mangfold med fokus på tredelingen:
- nivå mangfold av økosystem (vann, bekk, dam, hav, løvskog, bjørkeskog, myr, fjære,
lynghei)
- nivå mangfold av arter
- nivå mangfold av individer
•	Elevene studerer kart over nærområdet og velger ut et område de vil kartlegge hvert
nivå.
Læring i friluft
•	Elevene befarer nærmiljøet rundt skolen og registrerer på medbrakt kart de ulike
økosystem de finner. Bruk gjerne kamera for dokumentasjon.
•	Elevene velger et av økosystemene og registrerer flest mulig arter som de finner i
området. Artene kan telles og gjerne også artsbestemmes. Bruk gjerne kamera for
dokumentasjon.
•	Elevene forsøker å telle individer de finner av en valgt art. Elevene studerer individer
av samme art og ser etter om de kan se noen ulikheter mellom de. Se på individene
gjennom lupe. Bruk gjerne kamera for dokumentasjon.
Ettarbeid
•	Rapport fra arbeidet ute utarbeides og formidles.
•	Elevene kan også bruke seg selv for se på genetiske variasjoner innenfor samme art.
•	Noen relevante problemstillinger de kan søke svar på:
- er økosystemene fragmenterte i mange små deler, eller er det store områder med
samme type økosystem?
- er noen økosystem mer artsrike enn andre?
- hvorfor er det viktig at vi er ulike?
Noen tips
•	La elevene bruke applikasjonen Artsorakelet for artsbestemmelse.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem

Ild av stein
Sted:
Bålplass
Årstid: Hele året
Utstyr: Metallboks med tett lokk, tøystykke av bomull, flintstein, ei fil, never og tørr fli.
Forarbeid i klasserommet
•	Tema ild introduseres. Elevene lager hypoteser om hvordan de kan lage ild ved bruk av
forkullet bomull, flintstein og ei fil.
Læring i friluft
•	Elevene lager et bål.
•	Elevene legger et tøystykke av bomull i en tett metallboks som legges på bålet i ca. 10
minutter.
•	Når boksen er kald tas den forkulla bomullen ut, brettes til dobbel tykkelse og legges på
et tørt og flatt underlag.
•	Elevene deler never i tynne biter og spikker bittesmå fliser av knusktørr ved.
•	Elevene forsøker så å lage gnist ved hjelp av flintsteinen og ei fil.
•	Elevene forsøker å få fanget opp ei glo i bomullsstykket slik det blir ild.
•	Ilden mates først med never og deretter flis og ved.
Etterarbeid
•	Elevene søker kunnskap om den kjemiske reaksjonen som foregår når ild skapes
(oksygen + brennstoff = ild).
•	Elevene søker kunnskap om hvordan menneskene skaffet seg ild i tidligere tider.
Noen tips
•	Tennstål kan benyttes i stedet for flintstein.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om hvordan vi utnytter
elektrisk energi i dagliglivet

Vannkraftanlegg – fra vann til lys
Sted:
Bekk eller liten elv
Årstid: Vår, sommer og høst
Utstyr:	En gammeldags sykkeldynamo, ledninger og lommelyktpære. Et trillebårhjul eller
lignende. Materiell til å bygge en skovelhjul samt to Y-pinner til å la hjulpinnen hvile
på. (se illustrasjonen)
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene bygger skovelhjulet og vannkraftanlegget slik som angitt på illustrasjonen.
Læring i friluft
•	Elevene monterer vannkraftanlegget i en bekk og forsøker å få lys i pæra.
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Etterarbeid
•	Elevene søker kunnskap om noen av følgende problemstillinger:
- Hvilke energikilder har man gjennom tidene nyttet for framstilling av elektrisitet?
- Fra hvilke energikilder utvinnes elektrisitet i din kommune? Har dette endret seg?
- Hva er forskjell på fornybar og ikke fornybar energi?
•	Elevene lager ideer til andre måter å bruke vannkraftanlegget de har laget på og
utarbeider tekniske tegninger for dette.
Noen tips
Elevene kan lage en vannrenne i bekken slik at vannet strømmer rett fra renna og på
skolvelhjulet.

Illustrasjon side 115 og 116
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer,
væsker og gasser

Issmelting med salt
Sted:
Et sted med is
Årstid: Vinter
Utstyr: Salt og temperaturmåler
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene gjør seg kjent med partikkelmodellen og introduseres for det forsøket de skal
gjøre ute.
Læring i friluft
•	Elevene finner et område der det er is på bakken. Elevene strør salt på isen og måler
temperaturen på issørpa som dannes og noterer temperaturen i tabell der tid for hver
måling også oppgis.
Etterarbeid
•	Elevene søker kunnskap om hva som skjer når is kommer i kontakt med saltet.
En mulig forklaring er denne:
I den ytterste delen av en isklump er det alltid noen partikler i vannfasen. Når saltet kommer i
kontakt med vannet blir kreftene mellom saltpartiklene (ionene) blir brutt slik at saltpartiklene
blander seg med vannpartiklene (saltet oppløser seg). Etter hvert vil noen av saltpartiklene
komme i nærkontakt med noen ispartikler og endre retningskrafta i disse slik at de kommer
i vannfase. Temperaturen går ned fordi for hver partikkel i isfase som går over til vannfase
krever tilførsel av energi. Denne energien blir tatt fra bevegelsesenergien til partiklene i
nærheten og dermed går temperaturen ned.
Noen tips
•	Elevene kan hakke løs isbiter, samle de i en bøtte, tilsette salt og måle temperaturen i
bøtta. ( 1/3 salt og 2/3 is vil ha et smeltepunkt på ca. 21 minusgrader.)
•	Elevene kan sette iskremblanding i isbøtta og fryse iskremen til is.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det
biologiske mangfoldet i nærmiljøet

Biologisk mangfold i en «Humle-stubbe»
Sted:
Skolens nærområde eller andre egnede steder utendørs
Årstid: Vår, sommer og høst
Utstyr: Noe å samle ting fra naturen i, El-drill, bor 5,8,10 mm. , tau og kniv
Forarbeid i klasserommet
•	Tema biologisk mangfold introduseres og elevene søker svar på relevante spørsmål:
- Hvilke insekter kjenner du til?
- Har insektene noen viktige oppgaver?
- Hva er et pollinerende insekt?
- Finnes det insekt som er i fare for å forsvinne fra naturen og hva kan vi gjøre med det?
•	Elevene tenker ut hvordan de kan lage/designe en «Humle Stubbe» .
Læring i friluft
•	Elvene går i nærområdet/turområdet til skolen, og leter etter trestubber i ulike størrelser.
•	De samler inn kongler, gress, pinner, bark, steiner o.l. som brukes som dekor til
«Humlestubben».
Etterarbeid
•	Elevene lager sin egen «Humle stubbe» ved å bore hull med ulik størrelser tett i tett i
stubben (5,8,10mm). Hullene er boligene til insektene. Elevene kan dekorer de ulike
stubbene slik at de synes i terrenget.
•	Elevene lager et registreringsskjema der de kan registrere hvilke insektarter som flytter
inn i «Humle stubben».
•	Etter endt registreringsperiode kan elevene utarbeide rapport eller formidle resultatet via
veggavis, utstilling eller via digitale medier. Elevene kan her utfordres til å presentere svar
på de spørsmålene de diskuterte i forarbeidet til tema.
Noen tips
•	Elevene kan dekorere stubben slik at den får sitt eget «uttrykk»: F.eks. kan de male
øyne på steiner og legge et par oppå stubben. Legg på gress og lyng som hår, og en
lang krokete pinne som nese. Da har du fått et «Humle stubbe troll». Bruk fantasien og
kreativiteten og landskapet med «Humle stubber» vil lyse opp omgivelsene.
•	Unngå å bruk dekormateriale som inneholder giftige stoffer da vil det frastøte og ikke
tiltrekke seg insekter.
•	Elevene kan alternativt bygge et innsektshotell f.eks. på denne måten:
- Elevene får i oppgave å tegne en skisse/modell over et innsektshotell innenfor disse
rammene: Arealet til hotellet skal være på 50x30cm og ha en dybde på 20 cm. Hotellet
skal ha avdelinger i ulike størrelser.
- Elevene bygger så hotellet
- Elevene samler naturmaterialer som de fyller i de ulike avdelingene (gress, strå, løv,
mose, kongler) eller de kapper til bambusrør, borer hull med ulike tykkelser i ved og
fyller hotellet med
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- Dekk til fronten av «hotellet» med tynn hønsenetting og stift/spikre fast. Dette gjøres
for å beskytte bier og andre innsekter mot fugler.
- Heng opp insekthotellet/ene på ulike solrike plasser utendørs. De bør henge ca. 1–1,5
m over bakken. Prøv å plassere hotellene slik at de blir skjermet godt mot regn og vind.
Plasseringene bør være i nærheten av planter som bier og andre pollinerende innsekter
liker.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
-stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle
data for å finne svar.

«La kongla flyte»
Sted:
Skolens nærområde
Årstid: Hele året
Utstyr: Bøtter med vann, kongler, halvlitermål og eggeglass
Forarbeid i klasserommet
•	Lærer introduserer elevene for fenomenet at noe kan flyte på vann og noe ikke. Videre
introduseres elevene for «Arkimedes lov». Dette kan skje gjennom at elvene må finne
svar på spørsmål, samtale eller digitale søk .
•	Lærer presenterer hva elevene skal gjøre når de kommer ut og lar de skrive ned deres
hypotese på følgende spørsmål: Hvor stor vannmengde i et halvlitermål må til for at en
kongle skal flyte?
Læring i friluft
•	Elevene går ut og gjennomfører forsøk med en kongle og finner svar på spørsmålet de
ble stilt i klasserommet. Et eggeglass kan benyttes som måleenhet for volum.
•	Elevene leter etter andre gjenstander som de tror flyter og prøver det samme med disse.
Resultatene noteres.
Etterarbeid i klasserommet
•	Samtale om hva de observerte og erfarte under aktiviteten/forsøket og elevene vurderer
om egen hypotese stemmer eller om den må endres.
•	Begrepene oppdrift, fortrenging og volum introduseres og erfaringene elevene gjorde
ute kan danne utgangspunkt for introduksjonen:
- Hvor mange eggeglass med vann måtte til for å få konglen til å flyte?
- Hvor mange eggeglass med vann måtte til for å få de andre gjenstandene til å flyte?
Noen tips
•	Mens elevene er ute kan klassen gjennomføre følgende stafettvariant:
- Elevene stiller seg opp på rekke med bred beinstilling og ansiktet samme vei
- Foran rekka settes en bøtte med vann og bak rekka et halvlitersmål med en kongle oppi
- Fremste deltaker har et eggeglass (alternativt kan en pappkopp brukes)
- Konkurransen går ut på at laget skal få kongla i halvlitersmålet til å falle ut og på bakken.
Dette ved at fremste deltaker fyller eggeglasset med vann, leverer dette til neste
deltaker ved å føre glasset bakover rekka mellom bena og helt til siste deltaker kan
tømme det i halvlitersmålet. Siste deltaker kan så enten løpe til første deltaker med
glasset eller sende det tilbake mellom bena.
- Konkurransen kan også gjennomføres ved at vannbøtta og halvlitersmålet med kongla
står på hver ende av en bane og dere elevene må forlenge rekka ved å bytte plass
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
- utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem

Sukkerbit - en søt tennbrikett
Sted:
Et sted i skolens nærområde der man kan lage bål
Årstid: Hele året
Utstyr: Fyrstikk, sukkerbiter, klokke og en metallklype
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene introduseres for stoffene sukker og aske samt begrepet katalysator og søker
kunnskap om dette. Utgangspunktet for arbeidet kan være at eleven blir stilt spørsmålet
om hvordan de kan få en sukkerbit til å brenne slik at vi kan se flammer?
Læring i friluft
•	Elevene lager bål.
•	Deretter forsøker de å få fyr på en sukkerbit ved å holde den i en metallklype over bålet.
•	Elevene får tips om å gni sukkerbiten inn med aske og prøve på nytt.
•	Elevene gnir inn en sukkerbit med aske, tenner på og tar tiden på hvor lenge sukkerbiten
brenner.
Etterarbeid i klasserommet
•	Samtale om hva de observerte under aktiviteten/forsøket. Elevene søker eksempler på
andre stoffer og katalysatorer.
Noen tips
•	Husk generell bestemmelse om bålforbud i tidsperioden 15.april til 15.september. Bål kan
likevel tennes der det ikke kan medføre fare for brann. For eksempel på lovlige etablerte
bålplasser.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN
- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og
uavhengige variabler og samle data for å finne svar

Skrukketrollenes favorittmiljø
Sted:
Et område/sted der elevene kan samle skrukketroll
Årstid: Vår, sommer og høst
Utstyr: Tom isboks, svart papir, sand og vann
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene skaffer seg kunnskap om skrukketroll via litteratursøk eller lærerforedrag eller
annet.
•	Elevene formulerer flest mulige miljøfaktorer knyttet til skrukketrolls mulige
favorittmiljø.
•	Elevene formulerer en hypotese om skrukketrollenes favorittmiljø og begrunner denne.
Læring i friluft
•	Elevene samler seg på et område der de kan fange skrukketroll.
•	Elevene legger svart papir på 2/3 av boksen. Legger så skrukketrollene opp i eska (610 stk.) og setter den rolig i 3-5 minutter. Så tas papiret bort. Elevene observerer hvor
skrukketrollene er (der det er mørkt, skumring eller lyst). Resultatet noteres og forsøket
gjentas 2-3 ganger.
•	Deretter gjentas samme forsøk, men da med andre miljøfaktorer som f.eks. sand/ikke
sand, våt muld/plastbunn, blad/plastbunn osv.
Ettarbeid
•	Elevene utarbeider rapport fra gjennomføringen og egen hypotese videreutvikles.
Noen tips
•	Samme forsøk kan gjennomføres også med maur, men mauren er noe bedre å krype opp
isboksveggene enn skrukketrollene og de beveger seg raskere.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN
- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og
uavhengige variabler og samle data for å finne svar

Tjæreutvinning
Sted:
Furuskog
Årstid: Vår, sommer eller høst
Utstyr:	To store hermetikkbokser der den ene boksen har det avskårede lokket delvis
hengende på, aluminiumsfolie, ståltråd, kraftig tape eller en jernplate med hull,
spade, øks, sag, kniv, tang, bålved og tyriflis
Forarbeid i klasserommet
•	Tema introduseres og elevene søker kunnskap om hvordan man kan utvinne tjære av
tyriflis. Elevene utarbeider forslag til hvordan de selv kan gjennomføre tjærebrenning ved
bruk av materiellet som angitt her.
Læring i friluft
•	Elevene gjennomfører forsøk med tjærebrenning. Se praktiske tips.
Ettarbeid
•	Elevene utarbeider rapport fra forsøket og søker kunnskap om hvor tjæra kom fra og
hvordan den kunne havne nede i hermetikkboksen.
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Noen tips
•	Tyrifliser hentes fra tyrirøtter. Elevene kan hente disse i furuskog der det har vært tynning
eller hogst. Elevene kan grave opp ei rot og kanskje ta dette som ei klasseutfordring. Det
er hardt arbeid. Kutt opp rota til flis og lag tynne fliser med kniv.
•	Jo tynnere fliser jo raskere går prosessen fordi det er kortere vei for tjæra å sive ut.
•	Tjærebrenningen starter med at elevene graver et hull i bakken og setter en
hermetikkboks uten lokk ned i hullet.
•	Elevene kan med fordel bygge opp mila på en av disse to måtene:
Alternativ 1:
	Bunnen av hermetikkboksen som har lokket hengende på slås ovalt som ei trakt. Lag et
hull på ca. 3 mm i diameter i bunnen av trakta. Fyll boksen stappfull med tyriflis. Brett
lokket over, lag et lokk av 10- 15 lag aluminiumsfolie over lokket som festes med ståltråd
som strammes med tang rundt boksen. Sette denne boksen med hullet ned i boksen som
står nedgravd. Surr aluminiumsfolie rundt skjøten mellom boksene. Dekk så til boksen
med et ca. 3 cm tykt jordlag. Lag bål og hold det tent i ca. 90 minutter. Slukk så bålet og
sjekk om det er tjære i den nederste boksen.
Alternativ 2:
	Legg ei jernplate med hull på ca. 3 mm over hullet på hermetikkboksen som er grav ned
i jorda. Pakk en hermetikkboks stappfull med tyriflis og hvelv den over hullet i jernplata.
Legg et lag med jord over jernplata og den hvelva boksen (ca. 2-3 cm tykt). Gjør videre
som under alternativ 1.
Illustrasjon side 86
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KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN
- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og
uavhengige variabler og samle data for å finne svar

Fotosyntese 1
Sted:
Ved vann der det helst vokser tjønnaks. Andre planter kan også forsøkes brukt.
Årstid: Vår, sommer eller høst med sol og varme
Utstyr: Balje, syltetøyglass, gjennomsiktig trakt, reagensrør, treflis og fyrstikk
Forarbeid i klasserommet
•	Lærer gjennomgår hva elevene skal gjennomføre når de kommer til vannet og elevene
gjør seg kjent med tjønnaks.
Læring i friluft
•	Elevene gjennomfører følgende forsøk:
Balja fylles med vann. Fyll tjønnaks i den gjennomsiktige trakta og sett trakta med toppen ned
i et syltetøyglass. Sett glasset med trakta ned i balja slik at både glasset og trakta fylles helt
med vann. Legg reagensrøret ned i vannet slik at det fylles helt med vann. Hold for åpninga og
sett det opp ned over trakta i glasset. Tøm balja for vann og hell ut litt vann fra syltetøyglasset
slik illustrasjonen viser. Sett syltetøyglasset et sted der det får sollys. Elevene observerer hva
som skjer. Når/hvis reagensrøret fylles med gass kan de løfte opp reagensrøret, snu dette
mens de holder over åpningen med tommelen, holde en flist med glo som de så stikker ned i
reagensrøret. Elevens observerer hva som skjer med gloa; blusser den opp?
Ettarbeid
•	Elevene formulerer spørsmål knyttet til forsøket de gjennomførte ved vannet. (Hvorfor
forsvant vannet fra reagensrøret? Hvorfor flammet gloa opp? ). Elevene kan deretter selv
søke svar på egne spørsmål.
Noen tips
•	Elevene kan gjennomføre samme forsøk med ulike typer planter.
•	Elevene kan la glasset stå i skyggen og sammenligne med et glass som står i sola.
Illustrasjon side 90
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KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN
- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og
uavhengige variabler og samle data for å finne svar

Fotosyntese 2
Sted:
Løvskog
Årstid: Når trærne har friske blad og det er solrikt og varmt vær
Utstyr: Til forsøk 1: To flasker på 1,5 liter, vann og matolje
		Til forsøk 2: Fire små plastposer, vaselin, tape og fire små merkelapper fra 1-4 som
henger i ei snor
Forarbeid i klasserommet
•	Lærer gjennomgår hva elevens skal gjennomføre når de kommer ut.
Læring i friluft
•	Elevene gjennomfører følgende to forsøk.
Forsøk 1:
Elevene henter fire blad fra et løvtre. De henter de største bladene de finner. Elevene gjør så
følgende:
– ett blad gnis inn med vaselin på hele oversiden
–	ett blad gnis inn med vaselin på hele undersiden
–	ett blad gnis inn med vaselin på begge sider
–	ett blad gjøres ingenting med
Legg så bladene forsiktig inn i hver sin plastpose og tape posene slik at det ikke kommer inn
luft. Fest merkelapp på hver pose og noter hva som er gjort med hvert blad. Posene legges i
sollys og elevene observerer hva som skjer. Blir det kondens inne i noen av posene?
Forsøk 2:
Elevene henter en kvist med mye frist løv i skogen. Fyll like mye vann i de to flaskene og sett
en kvisten i den ene flaska. Bruk målebeger slik at begge flaskene har nøyaktig like mye vann.
Hell en spiseskje matolje ned i begge flaskene slik at det blir liggende som en hinne på vannet
slik at det ikke fordamper. Sett flaskene i sollyset der det skal stå i 2-3 dager. Da observerer
elevene hva som har skjedd.
Ettarbeid
•	Elevene søker forklaringer på de observasjonene de har gjort:
- Hvor på bladene har bladene spalteåpningene?
- Hvordan har vannet i flaska forsvunnet?
Noen tips
•	Elevene kan med fordel doble antall forsøk og se om det samme skjer begge steder.
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- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og
uavhengige variabler og samle data for å finne svar

Fotosyntese 3
Sted:
Løvskog
Årstid: Sommerdag med sol
Utstyr:	To svarte plastsekker, hyssing, aluminiumsfolie, binderser, kaliumjodid-løsning(l/Klløsning), dråpeteller, glassperler, pinsett og vide reagensrør med 96 % etanol og rent
vann
Forarbeid i klasserommet
•	Lærer gjennomgår hva elevens skal gjennomføre når de kommer ut.
Læring i friluft
•	Ved første besøk i løvskogen skal elvene dekke inn et lite løvtre med to lag med svarte
plastsekker der åpningen surres tett med hyssing nede ved stammen.
•	Andre besøk skjer etter to døgn. Sekkene tas av treet og elevene dekker flere blad på
samme kvist med aluminiumsfolie. Bruk binders til å sikre at bladene ikke får lys.
•	Tredje besøk skjer om lag en uke senere. Aluminiumsfolien tas av bladene og bladene
plukkes av grena. Noen blad som ikke har hatt aluminiumsfolie plukkes.
•	Elevene skal så gjennomføre følgende med hvert enkelt blad og observere hva som skjer:
- Dypp bladet i kokende vann i 60 sekunder. Bruk pinsett.
- Bladet puttes opp i et reagensrør med etanol som står i et varmebad. Ha bladet i
etanolen til alt klorofyllet er ekstrahert.
- Putt så bladet i kaliumjodid-løsningen. Bruk pinsett. Løsningen er giftig. La det ligge der
i 1 minutt.
- Skyll bladet i rent vann
- Observer hva som skjer med bladet
Ettarbeid
•	Elever søker forklaring på de observasjoner da har gjort ved gjennomføring av forsøket.
Noen tips
•	Bladene som var tildekket inneholder ikke stivelse. Bladene som ikke har vært
tildekket har kunnet fortsette produksjonen av stivelse som før. Stivelsen reagerer på
jodoppløsningen og bladet blir da lilla/blåsvart. Dette viser at fotosyntesen av stivelse
bare skjer i lyset.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN
- utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere
hvordan energi og materie omdannes i kretsløp

pH-undersøkelse i vann
Sted:
Innsjø og gjerne med brygge
Årstid: Hele året
Utstyr:	Plastflaske, kork, krok til å skru i korken, sterkt tynt tau, lodd og pH-måler (strips eller
digitale pH-målere) og eventuelt tilgang til båt
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene lager en vannhenter. Begrepet pH-verdi og metode for pH-måling introduseres.
Elevene kan tippe hva pH-verdien er i vannet de skal besøke.
Læring i friluft
•	Elevene oppsøker et vann og tar vannprøve med egenlaget vannhenter. Prøven bør tas
0-1 meter over bunnen. pH-nivået måles og resultatet noteres.
Ettarbeid
•	Elevene søker svar på faktorer som kan påvirke pH-verdien i vannet:
- Hvilke faktorer i nærmiljøet kan påvirke pH-verdien?
- Kan vi ut fra pH-målingen si noe om hvilke arter som trives i vannet?
- Hva skjer med økosystemet i vannet hvis et vann blir for surt?
- Kan noe gjøres for å redusere surhetsgraden?
- Hva er surt nedbør?
Noen tips
•	Vannprøvene kan hentes i samband med annen elevaktivitet på vann (roing, kajakk, kano,
fiske fra båt).
•	En vannhenter kan lages slik illustrasjonen viser. Korken på toppen av flaska dras av med
et rykk når ønsket dybde er nådd. Flaska dras raskt og med jevn fart opp når den er fylt
med vann.
Illustrasjon side 95
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KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN
- utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere
hvordan energi og materie omdannes i kretsløp

Måling av pH-verdi i jord
Sted:
Gran- og lauvskog
Årstid: Hele året
Utstyr:	pH-måler, digital vekt, måleglass med lokk, destillert vann og medier for
artsbestemmelse
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene presenteres for hva de skal gjøre ute. Begrepet pH-verdi og metode for pHmåling i jord introduseres.
Læring i friluft
•	Elevene oppsøker to ulike naturmiljø og da fortrinnsvis en granskog og en lauvskog.
•	Hvert sted skal de:
- Vei opp ca. 1,5 gram med jord
- Ha jorda opp i et glass
- Tilsett 20 ml destillert vann
- Rist blandinga jevnlig i ca. 2 timer
- Mål deretter pH-verdien
- Registrer hvilke planter og trær som vokser der prøvene blir tatt
Ettarbeid
•	Elevene sammenligner resultatene fra de to målingene med hva slags planter og
trær som vokser ved målestedene. Er det arter som kun vokser ved det ene og ikke
det andre området? Elevene kan reflektere over hvordan klimaendringene kan endre
artsmangfoldet i et område.
Noen tips
•	La elevene bruke applikasjonen Artsorakelt.
•	Enkelte planter har særskilte krav til jorda. pH-verdien i jorda bestemmes av jordtype,
bruksområde og klima og verdien endres over tid. Mye nedbør kan resultere i
næringsfattig jord og lav pH-verdi som igjen påvirker planteveksten.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN
- utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere
hvordan energi og materie omdannes i kretsløp

Jordsmonn og planter
Sted:
Veikant, eng eller skog
Årstid: Sommer og tidlig høst
Utstyr: Måleband, hyssing, medier til artsbestemmelse og kamera
Forarbeid i klasserommet
•	Elevene presenteres for det de skal gjøre ute i naturen. Elevene reflekterer over hvordan
jordsmonnet innvirker på plantelivet og hva jordsmonnet inneholder.
Læring i friluft
•	Elevene velger ut to områder i naturen der de vurderer at det er ulikt jordsmonn. Begge
steder setter de opp en naturrute ved hjelp av hyssing. Rutene må være like store og
mellom 25 og 100 m2.
•	Elevene registrer de ulike artene som er innenfor hver av de to rutene, måler høyden på –
og teller antall individer.
•	Elevene beskriver naturen i områdene med ord.
•	Elevene lager en jordprofil i områdene med dybde ca. 50 cm. og tegner skisser av
jordprofilene.
•	Elevene tar en jordprøve fra hvert av områdene og måler pH-verdien av jorda.
Ettarbeid
•	Jordprøven sendes til analyse på laboratorium.
•	Resultatene fra registreringene på de to områdene systematiseres i tabeller, figurer,
bilder og beskrivelser. Elevene kan også regne ut gjennomsnittlig høyde på utvalgte arter
som vokser i begge naturrutene og se om de finner forskjeller.
•	Resultatene sammenlignes og elevene søker svar på hvordan jordsmonnet virker inn på
plantelivet.
Noen tips
•	La elevene bruke applikasjonen Artsorakelet.
•	Det kommunale landbrukskontoret eller eventuelt Norsk Landbruksrådgiving kan gi tips
om hvor jordprøver kan analyseres. Og kanskje kan de sponse kostnadene?
•	Elevene kan også oppsøke en lokal jordbruker og undersøke en naturrute hos denne som
jordbrukeren allerede har fått analysert.

81

KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN
- gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap
av biologisk mangfold

Interessekonflikter
Sted:
Nærmiljøet
Årstid: Hele året
Utstyr: Kamera
Forarbeid i klasserommet
•	Tema introduseres og elevene finner fram til mulige interessekonflikter som har værteller er i nærmiljøet. Det fokuseres på interessekonflikter der urørt natur ble – eller skal
bli benyttet til andre formål og bygges ned. Begrepet naturverdier diskuteres. Elevene
velger en interessekonflikt som de søker kunnskap om. De samler argumenter både
for og mot utbyggingen. Elevene utarbeider spørsmål til gjennomføring av en intervjuundersøkelse.
Læring i friluft
•	Elevene oppsøker aktuelt område og registrerer naturverdier i området.
•	Etterpå går de ut i nærmiljøet og intervjuer ulike personer om saken.
Ettarbeid
•	Elevene presenterer interessekonflikten som foredrag, avisreportasje eller ved bruk av
digitale medier.
Noen tips
•	Her er noen mulige interessekonflikter som kan danne utgangspunkt for tema:
blåskjelloppdrett, fiskeoppdrett, veiutbygging, bygging av golfbane, tuneller,
vannkraftanlegg, vindturbiner, hyttebygging, skogshogst og jordbruk.
•	Elevene kan invitere tilhengere og motstandere i en konflikt til å innlede til en debatt i
klassen.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN
- beskrive hvordan forskere har kommet fram til evolusjonsteorien og bruke denne til å
forklare utvikling av biologisk mangfold

Pattedyrs tilpasninger til vinteren
Sted:
Skog
Årstid: Vinter
Utstyr: Kamera, termometer og elevene må ha truger eller ski
Forarbeid i klasserommet
•	Tema introduseres og elevene søker kunnskap om pattedyrenes tre største problem
om vinteren (kulde, mat og snø). Videre om hvordan pattedyrene mister kroppsvarme
gjennom pusten, kroppsoverflatens kontakt med luft, føttenes kontakt med bakken,
svette og ekskrementer.
Likes søker elevene kunnskap om hvordan dyrene tilpasser seg på følgende fire måter:
1. Ved å tilpasse pelsen til kulde (får tykkere pels, gåsehud eller at pelsen blir hvit)
2. Ved å tilpasse adferden til kulde (holde seg i ro, klumpe seg sammen eller holde seg
under snøen.
3. Ved å spise/sanke på en annen måte (gå i hi, endre kostholdet eller hamstre).
4. Ved å la kroppen tilpasser seg snø (dyret kan for eksempel sprike med potene) eller
dyret Trekker bort fra snøfulle områder.
Læring i friluft
•	Elevene går ut i skogen og tar bilder der elevene selv kler seg ut/er skuespillere. De tar
bilde/videoer som skal illustrere dyrenes ulike måter å tilpasse seg til vinteren slik som de
har gjennom i klasserommet.
•	Elevene måler temperaturen i ulike snødybder og til slutt nede på bakken.
Ettarbeid
•	Elevene lager et foredrag med bruk av bildene de har tatt til å illustrere foredraget. De
kan holde foredraget for andre klasser, for foreldrene eller andre. Presentasjonen kan
kanskje publiseres på skolens hjemmeside?
•	Elevene kan reflektere om hvordan de ulike dyrene har fått de egenskapene de har fått.
Noen tips
•	Vanlige hår i pelsen er hule, men inne i hulrommet finnes pigmenter som gir håret farge.
Hvit pels mangler derimot pigment og i stedet er det et luftrom inne i håret- og luft
isoleres.
•	Elevene kan brette opp skjorte-armene ute i vinterkulda og studere gåsehud på egen arm
og studere hvordan hårene på armen reiser seg.
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Interkommunale friluftsråd
Medlemsfriluftsråd

Web-adresse

Oslofjordens Friluftsråd

oslofjorden.org

Oslo og Omland Friluftsråd

osloogomlandfriluftsrad.no

Finnskogen Friluftsråd

finnskogen.org

Valdres Friluftsråd

valdres.no/valdres-natur-og-kulturpark/valdresfriluftsrad

Grenland Friluftsråd

grenlandfriluftsrad.no

Friluftsrådet Sør

friluftsrådet.no

Midt-Agder Friluftsråd

midt-agderfriluft.no

Lister Friluftsråd

listerfriluft.no

Dalane Friluftsråd

dalanefriluftsråd.no

Jæren Friluftsråd

jarenfri.no

Ryfylke Friluftsråd

ryfri.no

Friluftsrådet Vest

frivest.no

Bergen og Omland Friluftsråd

bof.no

Fjordkysten Friluftsråd

fjordanefr.no

Sunnmøre Friluftsråd

friluftsraadet.no

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

friluftsraad.no

Trondheimsregionens Friluftsråd

trondheimsregion-friluftsrad.no

Trollfjell Friluftsråd

trollfjellgeopark.no

Helgeland Friluftsråd

helgeland-friluftsrad.no

Polarsirkelen Friluftsråd

polarsirkelen-friluftsrad.no

Salten Friluftsråd

friluft.salten.no

Lofoten Friluftsråd

lofotenfriluft.no

Vesterålen Friluftsråd

friluftsrad.vestreg.no

Midtre Hålogaland Friluftsråd

halogaland-friluftsrad.no

Midt-Troms Friluftsråd

midttroms-friluftsrad.no

Ishavskysten Friluftsråd

ishavskysten.no

Nord-Troms Friluftsråd

utinord.no

Finnmark Friluftsråd

perletur.no
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Kroppsøving

Kunst og håndverk

Matematikk

Mat og helse

Naturen som læringsarena

Naturen som læringsarena

Undervisningsideer 1.- 10.trinn

Læring i friluft

Undervisningsideer 1.- 10.trinn

Naturen som læringsarena

Undervisningsideer 1.-10.trinn

Naturen som læringsarena

Oppskrifter og ideer til læring i friluft

Undervisningsideer 1.-10.trinn

Naturfag

NATUREN SOM LÆRINGSARENA – NATURFAG

NATUREN SOM LÆRINGSARENA – MAT OG HELSE

NATUREN SOM LÆRINGSARENA – MATEMATIKK

NATUREN SOM LÆRINGSARENA – KUNST OG HANDVERK

LÆRING I FRILUFT – KROPPSØVING

1

1
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Naturen som læringsarena

Læring i friluft

Samfunnsfag
Undervisningsideer 1.- 10.trinn

Begrunnelse • Metode • Praktiske tips

LÆRING I FRILUFT – BEGRUNNELSE • METODE • PRAKTISKE TIPS

LÆRING I FRILUFT – SAMFUNNSFAG

NATUREN SOM LÆRINGSARENA – NORSK

Høsting - en smak av tradisjon og muligheter er et undervisningsopplegg for
grunnskolen og Vg1. Undervisningsoppleggene er bygd opp under sju ulike
høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt,
jakt og fangst. De sju høstingstemaene har undervisningsopplegg tilpasset de
ulike skoletrinnene. Det inngår også egne ideark med tips til aktiviteter, ideer
og oppskrifter for hvert tema. Formålet med heftet er å videreformidle norske
høstingstradisjoner til bruk i undervisning.

UNDERVISNINGSOPPLEGG: HØSTING – EN SMAK AV TRADISJON OG MULIGHETER

Norsk

Undervisningsideer 1.-10.trinn

Læring i friluft

HØSTING

NATUREN SOM LÆRINGSARENA

Friluftslivets uke arrangeres 5. til 13. september 2020. Norsk Friluftsliv
og Friluftsrådenes Landsforbund gir 10 tips til hva barnehagen, SFO og
skolen kan gjøre denne uken. Aktivitetene er koblet til Fagfornyelsen i
skolen.

EN SMAK AV TRADISJON OG MULIGHETER

SNØFORMINGSPROSJEKTER
Forslag og eksempler til tverrfaglig undervisning
for bærekraftig utvikling

Publikasjonen har blitt utarbeidet av Friluftsrådenes Landsforbund på oppdrag
fra Miljødirektoratet. De to lærerne Inger Dagmar Monsen og Kristine Monsen
har utarbeidet undervisningsoppleggene, samt idearkene. Alt innhold er
tilpasset læreplanene og har bærekraft, allemannsretten og fysisk aktivitet
i fokus. Videre har Salten Friluftsråd og Polarsirkelen Friluftsråd bidratt til
kunnskap om allemannsretten og stedsbasert læring.

UNDERVISNINGSOPPLEGG GRUNNSKOLE OG VG1
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Naturen som læringsarena høst20 utkast 26.8b.indd 1

26.08.2020 15.44.18

Det finnes mange gode grunner til å komme seg ut av klasserommet og gjennomføre
læring i friluft. Friluftsrådenes Landsforbund (FL) vil fremheve følgende fire
hovedbegrunnelser:
- Det gir bedre læring fordi den blir mer virkelighetsnær, praktisk, variert og tilpassa,
og fordi elevene tar flere sanser i bruk i læringsarbeidet.
- Det gir fysisk aktivitet.
- Det gir naturopplevelser og medvirker til økt miljøbevissthet.
- Det bidrar til å skape et godt sosialt miljø.
For å gjøre det lettere for deg som lærer å bruke det store «uteklasserommet» har FL
i samarbeid med en rekke interkommunale friluftsråd, utarbeidet syv hefter fordelt på
fagområdene kroppsøving, mat og helse, kunst og håndverk, matematikk, norsk, naturfag
og samfunnsfag. Heftene inneholder spennende og varierte ideer, praktiske tips og
undervisningsopplegg relatert til lærerplanens ulike kompetansemål. Utenom dette har
FL utarbeidet heftene «Høsting- en smak av tradisjon og muligheter» og «La det snø».
I tillegg har vi utarbeidet et hefte om «Læring i friluft » med begrunnelse for-, metode iog praktiske tips til deg som skal gjennomføre læring i friluft.

Friluftsrådenes Landsforbund
Eivind Lyches vei 23 B, 1338 Sandvika

Telefon 67 81 51 80
post@friluftsrad.no

Org.nr 971262826
www.friluftsrad.no

