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HØSTING – EN SMAK AV TRADISJON OG MULIGHETER

1.-4. KLASSE

UNDERVISNINGSOPPLEGG TRÆR

BJØRK
Trinn: 1.-4. klasse
Omfang: Valgfritt
Årstid: April - oktober
Fag: Naturfag, norsk, kroppsøving, musikk, mat og helse,
kunst og håndverk, samfunnsfag, matematikk
Utstyr/materiell: Greinsaks, kniv, poser, PC/iPad, mikroskop/lupe, kart over ekskursjonsområdet, meterstokk,
tommestokk
Kompetansemål etter 4. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
NATURFAG
Forskerspiren
• bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale
om mulige forklaringer på det man har observert
• skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold
etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte
tekster
• innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene
Mangfold i naturen
• samtale om og sammenligne livssyklusen til noen
plante- og dyrearter
• observere, registrere og beskrive endringene som
skjer med et tre eller en annen flerårig plante
over tid
• beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen
KUNST OG HÅNDVERK
Visuell kommunikasjon
• lage enkle utstillinger av egne arbeider,
Design
• planlegge og lage enkle bruksgjenstander
MATEMATIKK
Statistikk
• samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og
søylediagram, med og utan digitale verktøy, og
samtale om prosess og framstilling

BAKGRUNNSKUNNSKAP

Viser til Viser til kunnskapsgrunnlaget for bakgrunnsstoff
og metode (stedsbasert læring).

DEL 1: FORARBEID

Bjørkeslekten (Betula) også kalt bjørk, birk og bjerk, er
en slekt med løvtrær og busker som inngår i bjørkefamilien. Vanlig bjørk (bethula pubescens) er en av minst
30 arter i bjørkeslekten. I Norge vokser det tre arter av
denne slekten, vanlig bjørk (også kalt dunbjørk, libjørk),
dvergbjørk og hengebjørk. Bjørk er et anvendelig treslag. Egner seg godt til ved, møbler og parkett. I gamle
dager var sopelime av bjørkeris i hyppig bruk. Barken
inneholder betulin, et bakteriehemmende stoff som
hemmer forråtnelse. Neveren ble derfor også brukt til
oppbevaring av matvarer.
ALLERGI: Bjørk tilhører rakletrærne og har en toårig syklus med blomstring. Annen hvert år er pollenutslippet
stort. I Norge er pollenallergien mest kraftig fra april –
juni. Vær derfor obs på at noen av elevene kan slite med
slik allergi.
A: problemstilling
Hvordan ser bjørka ut? Kjennetegn (stamme, blader,
blomst (rakler). Hvordan formerer bjørka seg? Hva kan
man bruke bjørka til? Nasjonale/lokale brukstradisjoner?
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Hva er allemannsretten? Finnes det fortellinger, dikt
eller sanger om bjørka? Hva er en heksekost? Finner vi
produkter av bjørk i butikken? Hvor kommer den fra?
Hva er best for miljøet/kroppen/lommeboka? Produkter
av bjørk kjøpt i butikk eller høstet selv?
B: Forarbeid i klasserommet
Presenter læringsmål, kriterier og kjennetegn på
måloppnåelse (VFL)
• Forkunnskaper
- Begrepsavklaring
- Tenk - par – del
- VØL-skjema
- Film (trærne våre - bjørk)
- Hva ønsker klassen å forske på?
(nysgjerrigpermetoden)
• Fakta om bjørka
- Hvordan kjenner jeg igjen bjørka?
- Tegn og sett navn på skisse av stamme, blad, blomst
- Hvordan formerer bjørk seg?
- Allergi (kartlegging i klasse) film om pollenallergi
• Bruksområder
- Mat
- Bruk i dagliglivet - treprodukter
- Kjerringråd/overtro
• Kart
- For å forstå kart – begynn å tegne kart over pult,
klasserom og skolegård
- Hvordan ser ekskursjonsområdet vårt ut på kartet?
- Hvilke karttegn skal vi bruke for å registrere forekomster av bjørk på kartet (enkle karttegn)
- www.orientering.no (nettkurs)
• Allemannsretten
- Hva er det?
- Høsting av trær
- Bålbrenning
- www.salaby.no
• Vi høster for å lage
- Bjørkesaftsjampanje (ideark)
- Te av «museører»(ideark)
- Sopelime
- Fastelavnsris
- Pinner til pinnekjøtt
- Plantefarging (garn) (se ideark "geitrams")
- Kullstifter (ideark)
- Bjørkebladsaft (ideark)
- Pressing av blader
- Treforming – spikking (knagger, nisser)
• Bjørk i litteraturen
- Sagn og overtro, eventyr, dikt, sanger, sanglek
- "God dag, mann! Økseskaft!"

1.-4. KLASSE

- "Norge i rødt, hvitt og blått"
• Spørreundersøkelse: Bruken av bjørk i lokalsamfunnet
- Foreldre og besteforeldre – lage spørreundersøkelse/
intervju
C: Bærekraft
• Begrepsavklaring-Hva er bærekraftig utvikling? (www.
fn.no 1.-4. kl)
- Bærekraftig sanking av bjørk. Hva betyr det?
• Undersøk produkter av bjørk kjøpt i butikk og finn svar
på følgende spørsmål:
- Pris?
- Hvor kommer produktene fra?
- Hvor langt har produktene reist fra høsting til butikk?
• Finn svar på de samme spørsmålene når bjørke
produktene er høstet og laget selv
• Sammenlikne produkter kjøpt i butikk med de du høstet selv. Reflekter over følgende spørsmål:
- Hva er best for kroppen (fysisk og psykisk helse)?
- Hva er best for naturen/miljøet?
- Hva er dyrest?
• Emballasje
- Hva slags type er mest brukt?
- Hvor er emballasjen produsert?
- Kan emballasjen gjenvinnes?

DEL 2: UTEAKTIVITET

A: Praktiske oppgaver
Eleven skal individuelt eller i gruppe løse følgende
oppgaver
• Plukke bjørkeblader/høste av bjørka i ekskursjons
området til skolen
• Tappe bjørkesaft (sevje) (ideark)
- Smak på bjørkesaft og blader (museører)
- Beskriv smaken til en læringspartner (sur, søt, beisk)
- Lage bjørkesaftsjampanje (ideark)
• Vi lager på bålet
- Te av "museører" (ideark)
• Ta med grener/kvister/ vedstranger til bruk i andre fag
på skolen
• Følg et bjørketre gjennom året
- Dokumenter gjennom bilder/tegninger
• Merk av i kart
- Felt med gode forekomster av bjørk
B: Lek/fysisk aktivitet i ekskursjonsområdet
• "Og reven lå under birkerot" -dramatisering
• Sage ved til skolebruk
• Måling av høyde (tipp– sag ned – måle)
- Lag hypoteser om høyde
- Sammenligne høyde med elev, tommestokk, meterspinne
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• Lage pil og bue – skyte på blink
• Spikke pinner
- Til pinnekjøtt, andre spikkeaktiviteter
- Lage kullstifter (ideark)
• Lek: Bjørkemåler vs bjørkeblad (ideark)

• Naturfagrapport – disseksjon av bjørkerakler
D: Entreprenørskap
• Elevbedrift – enkel variant
• Utvikle og selge produkter laget av bjørk
- Design av emballasje, etikett med produktinnhold
- Markedsundersøkelse - produktundersøkelse
- Reklame og salgsplakater
• Foreldrekveld med fokus på temaet bjørk
- Lage egne invitasjoner
- Salg av bjørkeprodukter
- Gaveprodukt til jul/morsdag/farsdag
- Smaksprøver (reklamere)

DEL 3: ETTERARBEID

A: praktisk arbeid
• Kikk på bjørkeblad og rakler i forstørrelsesglass (lupe/
mikroskop)
- Disseker – beskriv hva du ser
- Hvordan ser man forskjell på hunn- og hannrakler?
- Skriv en naturfagrapport (www.skrivesenteret.no)
• Formingsmateriell
- Bearbeide treverket (ved, spikking av krok, nisse)
- Blader (presse, lage bilder, trykking, fargelegge over)
- Egenproduserte kullstifter - lage tegninger
- Produksjon av pinner til pinnekjøtt
• Registrer bjørkeskog i egne kart
- I miljolare.no (registrere skudd på bjørka),
www.friluftsrad.no (registrer i kart)

E: VFL - De fire prinsippene for god underveisvurdering
(www.udir.no)
Forkunnskaper, underveisvurdering, sluttvurdering og
egenvurdering
• Smileys-vurdering (søk: udir.no)
• To stjerner og et ønske
• 3-2-1
• VØL-skjema

B: Teoretiske oppgaver
• Tradisjon for bruk av bjørk lokalt
- Bearbeiding av spørreundersøkelser/intervju
- Registrere med tellestreker, tabeller og diagram
- Lag ei bildebok om bjørka fra frø til tre (tegninger/bilder)
- Lag en vårsang om bjørka.
• Jobbe med sagn, overtro, musikk, dikt, historier og
eventyr med utgangspunkt i bjørk
- Lage egne dikt og fortellinger om bjørka
- Skrive logg fra tur i ekskursjonsområdet
• Historisk bruk av bjørk
- Lære om bjørka som ressurs (sko, klær, dyrefor, ved,
mel, redskaper)
- Tegne og male fra det de lærer
• Tegne et bjørketre i klasserommet (eventuelt ta inn et
lite bjørketre)
- Heng opp produkter man har laget av bjørka
- Fakta om bjørk
- Presse blader og henge opp på treet
• Hva er en heksekost?

DEL 4: NETTSIDER/NETTRESSURS

www.nibio.no (bjørk)
www.skogveven.no (bjørk)
www.skogoglandskap.no (bjørk)
www.naturfag.no (bjørk)
www.nrk.no/skole (trærne våre - bjørk)
www.nrksuper.no (ekstra mye pollen i år)
www.fn.no (bærekraft)
www.miljolare.no
www.elevbedrift.no
www.skrivesenteret.no (Arbeid med bildebok, skrive i
naturfag)
www.udir.no
www.orientering.no (nettkurs)
www.nysgjerrigper.no

C: Formidling
• Bjørketreet i klasserommet
• Presentasjon av lokal spørreundersøkelse
• Bildebok – om bjørka fra frø til tre
• Lese egne dikt/sanger om bjørka
• Kunstutstilling
- Bilder tegnet med kullstifter de laget selv
- Tegninger fra arbeid med "Bjørk som historisk ressurs"
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5.-7. KLASSE

FURU
Trinn: 5.-7. klasse
Omfang: Valgfritt
Årstid: April-juni (+hele året)
Fag: Naturfag, norsk, kroppsøving, musikk, mat og helse,
kunst og håndverk, samfunnsfag, matematikk
Utstyr/materiell: Greinsaks, kniv, poser, PC/iPad, mikroskop, kart over ekskursjonsområdet, bøtter, sag og øks
Kompetansemål etter 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
NATURFAG
Forskerspiren
• formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven
lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan
og gjennomføre undersøkelser
• bruke digitale hjelpemidler til å registrere, be
arbeide og publisere data fra eksperimentelt
arbeid og feltarbeid
• trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra
tekster i ulike medier og lage en presentasjon
Mangfold i naturen
• planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst
ett naturområde, registrere observasjoner og
systematisere resultatene
• undersøke og beskrive blomsterplanter og for
klare funksjonene til de ulike plantedelene med
tekst og illustrasjon
• undersøke og diskutere noen faktorer som kan
påvirke frøspiring og vekst hos planter
• beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og
dyrearter og ordne dem systematisk
• fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr
brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig
MATEMATIKK
Statistikk og samsynn
• Planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment
• Representere data i tabellar og diagram som er
framstilte med og utan digitale verktøy, lete og
tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er
MAT OG HELSE
Mat og forbruk
• diskutere produktinformasjon og reklame for
ulike matvarer

• vurdere, velje og handle miljøbevisst
• utvikle, lage og presentere eit produkt
Mat og kultur
• lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs
KROPPSØVING
Friluftsliv
• Orientere seg ved hjelp av kart

BAKGRUNNSKUNNSKAP

Viser til kunnskapsgrunnlaget for bakgrunnsstoff og
metode (stedsbasert læring).

DEL 1: FORARBEID

Furu (Pinus sylvestris) er et bartre i furuslekten og
tilhører furufamilien (Pinaceae). Arten er eneste furutre
som vokser vilt i Norge. Blomstene er vindbestøvet og
kommer i midten av juni (to uker etter grana). Det tar
2 år fra blomstring til frøet er modent. Frøet er festet
til en klype på frøvingen. Furu kan bli inntil 40 meter
høy og har ofte en glissen nedre stamme og greinene
er konsentrert i en rund krone i toppen av treet. Barken
er rødbrun og danner tynne flak som detter av. Hvert år
vokser det ut et nytt toppskudd og en ny greinkrans. Nålene (30-70 mm) er lange og sitter to sammen, de blir 3
– 5 år gamle. Furu er vårt nest viktigste tømmertreslag.
Kjerneveden hos furu er spesielt holdbar. Furu er mye
brukt i klassisk norsk møbelindustri.
Kan brukes i sammenheng med undervisningsopplegg
for gran.
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A: Problemstilling
Hvordan ser furutreet ut? Kjennetegn (stamme, nåler, blomst/kongler). Forplantning særbu eller sambu?
Frøspredning. Hva kan man bruke furu til? Nasjonale/
lokale brukstradisjoner? Hva er tjære? Finnes det
fortellinger, dikt eller sanger om furu? Hva er allemannsretten? Finner vi produkter av furu i butikkene? Hvor
kommer disse produktene fra? Hva er best for miljøet/
kroppen/lommeboka? Produkter av furu kjøpt i butikk
eller høstet/hentet selv?
B: Forarbeid i klasserommet
Presenter læringsmål, kriterier og kjennetegn på
måloppnåelse (VFL)
• Forkunnskaper
- Tenk - par – del
- Furuas historie: "Furua forteller" (www.skogveven.no)
- Begrepsavklaring
• Fakta om furu
- Hvordan kjenner jeg igjen furua?
- Forskjell på hunn/hann?
- Sett navn på skisse av stamme, grener, nåler, blomst/
kongle
- Skoghogst i dag (www.youtube.com:Hogstmaskinen)
- Skogshistorie (www.skogveven.no)
- Hva er harpiks? Hva er tyri?
- Forskjell på furu og gran (www.uteskoleveven.no)
- Så og plant ditt eget tre (www.skoleskogen.no søk: bli
kjent med gran og furu – praktisk oppgave)
• Bruksområder
- Bruk i dagliglivet (trevirke)
- Mat
- Medisin/kjerringråd
• Kart
- Gjennomgang av kart og karttegn
- Hvordan ser ekskursjonsområdet ut på kartet?
- Hvordan registrere nærmeste furuskog på kartet?
- www.orientering.no (nettkurs)
• Allemannsretten
- Begrepsavklaring
- Høsting av trær
- Bålbrenning
- www.Salaby.no
• Vi høster for å lage
- Barkebrød (ideark)
- Furunålste (ideark)
- Dekorasjon: juledekorasjoner/kranser ol
- Krydder (ideark)
- Tjære (ideark)
- Vedhogst
- Pil og bue
- Kongler til opptenning (se ideark for rognebær)
- Treforming – spikking (knagger, nisser, Knerten)

• Spørreundersøkelse: Bruken av furu i lokalsamfunnet.
- Spørre foreldre og besteforeldre (spørreskjema/
intervju)
• Furu i litteraturen:
- Sagn og overtro, dikt, sanger, sanglek
- Forslag på eventyr: "Hårslå som aldri ville hjem gå",
"Vel gjort og ille lønna"
C: Bærekraft
• Begrepsavklaring – Hva er bærekraft/bærekraftig
utvikling?
- Hva er bærekraftig høsting av furu?
- www.fn.no/undervinsning (5.-7.- klasse)
• Undersøk produkter av furu kjøpt i butikk og finn svar
på følgende spørsmål:
- Pris?
- Hvor kommer produktene fra?
- Hvor langt har produktene reist fra høsting til butikk?
• Finn svar på de samme spørsmålene når furuproduktene er høstet og laget selv
• Sammenligne produkter kjøpt i butikk med produkter
du høster selv. Reflekter over følgende spørsmål:
- Hva tror du er sunnest?
- Hva er best for kroppen (fysisk og psykisk helse)?
- Hva er best for naturen/miljøet?
- Hva er dyrest?
• Emballasje
- Resirkulerbar?
- Hvor er emballasjen produsert?
- CO2-regnskap
Viktig før vi drar ut: Gjennomgang av oppgavene som
skal løses. Regler for hva vi har lov til/avgrensing av
område? Høsting og bålbrenning (allemannsretten/friluftsloven). Kontakt grunneier ved felling av trær.

DEL 2: UTEAKTIVITET

A: Praktiske oppgaver
Eleven skal individuelt eller i gruppe løse følgende
oppgaver:
• Plukke kongler/skudd/greiner av furu i nærområdet/
ekskursjonsområdet til skolen
- plukk for hånd, bruk greinsaks/sag (bruk hansker)
• Velg et område på 10 X10 meter.
- Hvor mange furutrær vokser i det avgrensede området
- Hvor mange furutrær anslår elevene det er i hele
nærområdet?
• Tradisjon og historisk bruk
- Lage tjære (enkel tjæremile med blikkbokser) (ideark)
- Tyrived/tyrirøtter
- Samle harpiks/kvae – bruke for å få mer fres på opptenningen av bålet
• Lage mat på bål
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- Heng opp produkter man har laget av furua
- Fakta om furu
- Bilder/tegninger
• Refleksjonsoppgaver
- Hvorfor samler skogsmaur kvae på tua? (nysgjerrigper.no)
- Forskjeller og likheter: gran og furu? (www.uteskoleveven.no)
- Hvem har spist av kongla? (www.uteskoleveven.no)
- Hvor fort tørker vi veden? (www.uteskoleveven.no)
- Hvor fort vokser et tre? (www.uteskoleveven.no)

- Furunålste (ideark)
- Urtebrød med furunål (ideark)
- Pannebrød med furukrydder (ideark)
• Registrere dyr/insekter og andre planter som lever i
furuskogen
- Lage insektfelle
- https://brage.bibsys.no (økologi i furuskogen, et
undervisningsopplegg knyttet til furuskogen
• Ta med greiner/vedstranger til bruk i andre fag på
skolen (kunst og håndverk)
• Finne høyde på et tre (måle med pinnemåling) (se
ideark for rogn)
• Finne alder på et tre - telle årringer
• Merk av i kart felt med gode forekomster av furu

C: Formidling
• Presentasjon av arbeid med furua for klassen/foreldre
- Lage powerpoint el prezi om furua og dens bruks
områder - presenter bilder
- Høytlesning av egenproduserte tekster/eventyr
- Lage tjæremile- forklare og vise prosessen til andre elever
- Lag Photo Story med bilder "Fra frø til tre"

B: Lek/fysisk aktivitet i ekskursjonsområdet
• Ekorn og rev (se ideark for gran)
• Sage og klyve ved til skolebruk
• Konglestafett
- Hvem fyller bøtta først
- Kaste og treffe i bøtta
• "Skotthyll" (ideark)

DEL 3: ETTERARBEID

A: Praktisk arbeid
• Kikk på nåler, skudd, kongle og frø i lupe eller
mikroskop
- Hvordan ser man forskjell på hunn- og hannblomster
(kongler)
• Plant ditt eget tre (www.uteskoleveven.no)
- Tørk furukongler og ta ut frø
- Dokumenter "Fra frø til tre" med bilder
• Foredling av furuprodukter
- Bearbeide treverket (ved, spikking, tyripinner)
- Lage opptenningsbriketter av kongler
- Konglenisser
- Sirup av furuskudd (ideark)
- Fuglekasser
- Dekorasjoner av bar og kongler
- Dufteposer av furunåler
• Registrere furuskog i egne kart
- www.miljolare.no, www.friluftsrad.no (registrering i kart)
B: Teoretiske oppgaver
• Tradisjon for bruk av furu lokalt
- Bearbeiding av data (gjennomgang av
spørreundersøkelser/intervju)
• Furu i litteraturen
- bruk foreslåtte tekster som grunnlag for egen
tekstproduksjon
- Lag egne eventyr om/med furua
• Tegne et furutre (eller ta inn et lite furutre) - henge opp
i klasserommet

D: Entreprenørskap
• Starte/drive/avvikle elevbedrift
• Utvikle og selge produkter laget av furu
- Design av emballasje, etikett med produktinnhold ol
- Lage egne salgsplakater
• Selge på foreldre/salgsmesse
• Gaveprodukt til jul/morsdag/farsdag
E: VFL - De fire prinsippene for god underveisvurdering
(udir.no)
Forkunnskaper, underveisvurdering, sluttvurdering og
egenvurdering:
• Exit-kort
• Sant-usant
• Minutt – notat
• Hverandrevurdering

DEL 4: NETTSIDER/NETTRESSURS

www.nibio.no (furu)
www.skogveven.no (furu)
www.naturfagsenteret.no (furu)
http://www.skogoglandskap.no/temaer/skogtreplakater
www.uteskoleveven.no (furu/leker)
www.skogveven.no
www.salaby.no (allemannsretten)
www.fn.no (bærekraft)
www.miljodirektoratet.no (allemannsretten)
www.ue.no (elevbedrift)
www.friluftsrad.no (registrere i kart)
Kilder:
www.udir.no
www.wikipedia.com
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GRAN
Trinn: 5.-7. klasse
Omfang: Valgfritt
Årstid: April-juni (til september)
Fag: Naturfag, norsk, kroppsøving, musikk, samfunnsfag,
matematikk
Utstyr/materiell: Greinsaks, kniv, poser, PC/iPad, mikroskop, kart over ekskursjonsområdet, sag, øks
Kompetansemål etter 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
NATURFAG
Forskerspiren
• formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven
lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan
og gjennomføre undersøkelser
• bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid
og feltarbeid
• trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra
tekster i ulike medier og lage en presentasjon
Mangfold i naturen
• planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst
ett naturområde, registrere observasjoner og
systematisere resultatene
• undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene med tekst
og illustrasjon
• undersøke og diskutere noen faktorer som kan
påvirke frøspiring og vekst hos planter
• beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og
dyrearter og ordne dem systematisk
• fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr
brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig
MATEMATIKK
Statistikk og samsynn
• planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment.
• representere data i tabellar og diagram som er
framstilte med og utan digitale verktøy, lete og
tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er.
MAT OG HELSE
Mat og forbruk
• diskutere produktinformasjon og reklame for ulike
matvarer

• vurdere, velje og handle miljøbevisst
• utvikle, lage og presentere eit produkt
Mat og kultur
• lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs
KROPPSØVING
Friluftsliv
• orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng
• fortelje om lokale friluftslivstradisjonar

BAKGRUNNSKUNNSKAP

Viser til kunnskapsgrunnlaget for bakgrunnsstoff og
metode (stedsbasert læring)

DEL 1: FORARBEID

Gran (Picea abies) er et tre i granslekta og det absolutt
viktigste treslaget i Norge.
Grana er tvekjønnet. Hannblomstene er gule. Gult
granpollen kan dekke overflata på vann og sjøer i
blomstringstida. De unge grankonglene (hunnblomsten)
er vakker rød. Senere blir konglene grønne, og ei moden kongle er brun. Granslekta omfatter ca. 50 arter.
Utenom den viltvoksende norske grana er det til Norge innført arter som sitkagran, blågran og serbergran.
Grantrær blir brukt som planke- og møbelmateriale, som
råstoff til å lage tremasse, cellulose, papir og kartong. De
er også brukt til dekorasjon og da særlig som juletre.
Granskog finnes ikke over hele landet, likevel utgjør
grana 60% av kubikkmassen i skogene våre. De viktigste
områdene med granskog er på Østlandet og i Trøndelag.
Kan brukes i sammen med undervisningsopplegg om
furu.
A: Problemstilling
Hvordan ser grantreet ut? Kjennetegn (stamme, nåler,
blomst/kongler) Forplantning -frøspredning. Hva kan
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man bruke grana til? Nasjonale/lokale brukstradisjoner?
Hva er allemannsretten. Finnes det fortellinger, dikt eller
sanger om gran? Finner vi produkter av gran i butikken?
Hvor kommer de fra? Hva er best for miljøet/kroppen/
lommeboka? Gran kjøpt i butikk eller høstet/hentet
selv?
B: Forarbeid i klasserommet
Presenter læringsmål, kriterier og kjennetegn på
måloppnåelse (VFL)
• Forkunnskaper
- Tenk - par – del
- Film om grana (www.nrk.no/skole - gran)
- Begrepsavklaring
- Venndiagram med furu
• Fakta om gran
- Hvordan kjenner jeg igjen grana?
- Sett navn på skisse av stamme, nåler, blomst/kongle
- Skoghogst i dag (www.youtube.com:Hogstmaskinen)
- Skogshistorie (www.skogveven.no)
- Forskjell på furu og gran (www.uteskoleveven.no)
- Så og plant ditt eget tre (www.skoleskogen.no søk: bli
kjent med gran og furu – praktisk oppgave
- Skadedyr i granskogen (sopp/biller)
• Bruksområder
- Bruk i dagliglivet (trevirke)/mat
- Medisin/kjerringråd
• Allemannsretten (www.miljodirektoratet.no )
- Høsting av trær
- Bålbrenning
- www.salaby.no
• Kart (www.orientering.no, nettkurs)
- Gjennomgang av kart og karttegn
- Bli kjent med kart over ekskursjonsområdet
- Hvordan registrere nærmeste granskog på kartet?
• Vi høster for å lage
- Treprodukter (ved, spikking av knagg, nisser)
- Te (se ideark for "furu")
- Granskuddsirup (se ideark for "furu")
- Granskuddsaft (ideark)
- "skogens tyggegummi» (grankvae)
- Granskuddsalt (ideark)
- Granolje (ideark)
- Dekorasjon -juletre/kranser
• Bruk av gran i lokalsamfunnet
- Spørreundersøkelse/intervju (spørre foreldre og
besteforeldre)
• Gran i litteraturen:
- Sagn, overtro, dikt, sanger og sanglek
- Forslag: Sang -"Du grønne glitrende tre, god dag",
- Eventyr - "Grantreet" av H.C. Andersen

5.-7. KLASSE

C: Bærekraftoppgaver
• Bærekraft - hva er det? Begrepsavklaring. (www.fn.no
bærekraft barneskole)
- Hva vil det si å høste granskogen bærekraftig?
• Undersøk produkter av gran kjøpt i butikk og finn svar
på følgende spørsmål:
- Pris?
- Hvor kommer produktene fra?
- Hvor langt har produktene reist fra høsting til butikk?
- Transport og CO2
• Finn svar på de samme spørsmålene når granproduktene er høstet og laget selv.
• Sammenlikne produkt av gran kjøpt i butikk med høstet/laget selv. Reflekter over følgende spørsmål:
- Hva er best for kroppen (fysisk og psykisk helse)?
- Hva er best for naturen/miljøet?
- Hva er dyrest?
• Emballasje
- Hvor er emballasjen produsert?
- Transport og CO2
- Kan emballasjen gjenbrukes/gjenvinnes?

DEL 2: UTEAKTIVITET

A: Praktiske oppgaver
Eleven skal individuelt eller i gruppe løse følgende
oppgaver:
• Plukke granskudd/grener/kongler av gran i ekskursjonsområdet til skolen.
- Hogge/sage ved til skolens bruk
• Velg et område på 10 X10 meter.
- Hvor mange grantrær vokser i det avgrensede
området
- Hvor mange grantrær anslår elevene det er i hele
nærområdet?
• Smak på kvae (tyggis) og nåler– beskriv smaken (sur,
søt, beisk)
• Lage på bål
- Granskuddte (se ideark for "furu")
- Focaccia med granskudd (ideark)
• Finne høyde på et tre (pinnemåling) (se ideark for
"Rogn")
• Finne alder på et tre
- telle årringer
- Finn et tre like gammelt som deg – telle kvistkranser
• Merk av i kart
- Felt med gode forekomster av gran
B: Lek/fysisk aktivitet i ekskursjonsområdet
• Lek: "Ekorn og rev", "ville vesten" (hi-ha-ho) (ideark)
• Skotthyll (se ideark for "furu")
• Bygge barhytte
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• Konkurranser:
- Sage og klyve ved
- Presisjonshugging (for eksempel hugge en flis eller
sukkerbit i to)
- Konglestafett – hvem fyller bøtta først?

DEL 3: ETTERARBEID

A: Praktisk arbeid
• Mikroskop/lupe
- Kikk på nåler, skudd og kongle
- Hvordan ser man forskjell på hunn- og hannblomster
(kongler)
• Plant ditt eget tre (www.uteskoleveven.no)
- Tørk grankongler og ta ut frø
- Dokumenter "Fra frø til tre" med bilder
• Foredling av granprodukter
- Bearbeide treverket (ved, spikking)
- Granskuddsalt (ideark)
- Granskuddsirup eller saft (ideark)
- Granolje (ideark)
- Dekorasjoner
- Fuglemat i grankongle (se ideark for "rogn")
• Registrere granskog i egne kart og
- i www.miljolare.no, www.friluftsrad.no (registrere i kart)
B: Teoretiske oppgaver
• Tradisjon for bruk av gran lokalt
- Gjennomgang av spørreundersøkelser/intervju
- Registrere i tabell – lage diagram
• Grana i litteraturen - jobb med foreslåtte tekster
- Hvordan er det å være et grantre? Lag en kåseripreget tekst.
• Tegne et grantre - henge opp i klasserommet (eventuelt ta inn et lite grantre)
- Heng opp produkter man har laget av gran
- Fakta om gran
- Bilder/tegninger
• Muntlig presentasjon- lag en presentasjon om
- Bærekraft
- Allemannsretten
- «Fra frø til tre» – bildedokumentasjon av
planteprosessen
• Lag et hefte med leker som passer å leke ute i granskog
- Fotografer en av lekene og skriv instruksjoner under

C: Formidling
• Presentere statistiske undersøkelser
• Framfør sangen" Du grønne glitrende "
• Speakers Corner: Lese kåseri og gå inn i rollen som
grantre
• Veggavis formet som en gran
- Presentere fakta og bilder
• Muntlig presentasjon med PowerPoint el Prezi om
grana og dens bruksområder
- Bærekraft, allemannsretten osv.
• Hefte om lek
D: Entreprenørskap
• Starte, drive og avvikle en elevbedrift.
• Utvikle og selge produkter laget av gran
- Design av emballasje, etikett med produktinnhold
- Lage logo til bedriften.
- Reklame -designe egne salgsplakater/flyers
- Markedsundersøkelse – i skolens nedslagsfelt
• Salg av produkter på foreldrekvelder/salgsmesse
• Økonomi
E: VFL - De fire prinsippene for god underveisvurdering
(www.udir.no)
Forkunnskaper, underveisvurdering, sluttvurdering og
egenvurdering:
• To stjerner og et ønske
• Hverandrevurdering
• Exit-kort
• Inn i ringen

DEL 4: NETTSIDER/NETTRESSURS

www.ue.no (elevbedrift)
www.fn.no (bærekraft)
www.nibio.no (gran)
www.skogveven.no (gran)
www.skogoglandskap.no (gran)
www.naturfagsenteret.no (gran)
www.miljolare.no (gran)
www.nrk.no/skole (film: gran)
www.Youtube.com (hogstmaskinen)
www.miljodirektoratet.no (Hva er allemannsretten?)
www.salaby.no (allemannsretten)
www.orientering.no (nettkurs)
www.friluftsrad.no (registrering i kart)

- 86 -

HØSTING – EN SMAK AV TRADISJON OG MULIGHETER

UNDERVISNINGSOPPLEGG TRÆR

8.-10. KLASSE

ROGN
Trinn: 8.-10. klasse
Omfang: valgfritt
Årstid: april- oktober
Fag: Naturfag, norsk, kroppsøving, musikk, mat og helse,
kunst og håndverk, samfunnsfag, matematikk
Utstyr/materiell: Greinsaks, kniv, poser, PC/iPad, mikro
skop, kart over ekskursjonsområdet, ved, bålpanne/
stormkjøkken
Kompetansemål etter 10. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
NATURFAG
Forskerspiren
• innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre
beregninger og framstille resultater grafisk

• praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjere
greie for allemannsretten

Kropp og helse
• gi eksempler på samisk og annen folkemedisin
og diskutere forskjellen på alternativ medisin og
skolemedisin

SAMFUNNSFAG
Utforskaren
• bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive
tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg
informasjon

Teknologi og design
• utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og
vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling

Geografi
• undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av
naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i
Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar
for berekraftig utvikling

KUNST OG HÅNDVERK
Design
• lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere
kvaliteten på eget håndverk
MAT OG HELSE
Mat og livsstil
• planleggje og lage trygg og ernæringsmessig god
mat, og forklare kva for næringsstoff matvarene
inneheld
Mat og forbruk
• utvikle, produsere, gje produktinformasjon og
reklamere for eit produkt
• vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige
kriterium
KROPPSØVING
Friluftsliv
• orientere seg ved bruk av kart og kompass i
variert terreng og gjere greie for andre måtar å
orientere seg på

BAKGRUNNSKUNNSKAP

Viser til kunnskapsgrunnlaget for bakgrunnsstoff og
metode (stedsbasert læring).

DEL 1: FORARBEID

Rogn (Sorbus aucuparia) er et løvtre som hører til
asalslekten innenfor rosefamilien. Treet er utbredt over
hele Norge, opp til 1500 moh. i sør. Det vokser i alle
jordtyper. Rogna er lyskrevende, tåler mye vind, og kan
bli opptil hundre år gammel. Treet kan bli opptil ti meter
høyt, avhengig av klima. Langs kysten og i fjellet kan
rogn også finnes i buskform. Bladene er taggete og smale og sitter parvis sammen. Barken er brun og glatt, men
på eldre trær kan den sprekke opp. Rogna har tallrike
hvite blomster i en halvskjerm som blir til små, eplelignende bær. Når rognebærene blir modne på høsten får
de en rødoransje farge. Fugler som trost og sidensvans
liker smaken av bærene, og sørger for at frøene blir
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spredt omkring. Rogn blir brukt i treforedlingsindustrien
og som fyringsved. Rogneveden er hard og seig, og
egner seg godt som dreieemne og som skaft til forskjellige verktøy og redskap. Tidligere ble rogn også brukt til
å lage ski. Løv fra rogn ble i tidligere tider anvendt som
dyrefôr. Elg og andre hjortedyr spiser gjerne barken,
tynne kvister og blad av rogn.
A: Problemstilling
Hvordan rogna ut? Kjennetegn (stamme, blader, blomst,
bær). Forplantning - frøspredning. Hva kan man bruke
rogna til? Nasjonale/lokale brukstradisjoner? Historisk
bruk. Hva betyr allemannsretten? Finnes det fortellinger, dikt eller sanger om rogna? Finner vi produkter av
rogn i butikken? Hvor kommer den fra? Hva er best for
miljøet/kroppen/lommeboka? Produkter av rogn kjøpt i
butikk eller høstet selv.
B: Forarbeid i klasserommet
Presenter læringsmål, kriterier og kjennetegn på
måloppnåelse (VFL).
• Forkunnskaper
- Begrepsavklaring
- Padlet.com (skriv det de kan på 3 min)
- Tenk - par – del (VFL)
- Video: (www.nrkskole.no søk:rogn)
• Fakta om rogna
- Hvordan kjenner jeg igjen rogna?
- Skisse av stamme, blad, blomst – sett på navn på
ulike deler
- Rognebær (se undervisningopplegg om "rognebær")
- Forplantning- frøspredning
- Næringsinnhold
• Allemannsretten
- Høsting
- Bålbrenning
- www.salaby.no (allemannsretten)
• Bruksområder
- Treprodukter (ved, dyrefor, never, spikking)
- Mat (te/salat/rognebærgele)
- Kjerringråd/medisin?
- Bruk i dagliglivet
- Overtro (flogrogn)
• Kart og kompass (www.orientering.no nettkurs)
- Gjennomgang av kart og karttegn. Lær å bruke
kompass.
- Bli kjent med kart over ekskursjonsområdet
- Hvordan registrere forekomster av rogn på kartet?
• Vi høster for å lage
- Rognskuddte (ideark)
- Plantefarging (garn) (se ideark for Geitrams)
- Kullstifter (se ideark for bjørk)

- Rogneblad salat (ideark)
- Rognebærgele (se ideark for rognebær)
- Pressing av blader
- Treforming – spikking (knagger, nisser, seljefløyte)
• Spørreundersøkelse: Bruken av rogn i lokalsamfunnet
• Spørre foreldre og besteforeldre
• Digital fremstilling av tabeller, søylediagram
• Rogn i litteraturen:
- Fortellinger, sagn og overtro, dikt, sanger, sanglek
- Forslag
- Æsops fabler - "Reven og rognebærene"
- "Dompapen" av H. Wergeland
C: Bærekraftoppgaver - refleksjoner (www.fn.no)
• Bærekraft - begrepsavklaring
- Hva vil det si å høste rogn bærekraftig?
• Undersøk produkter av rogn kjøpt i butikk og finn svar
på følgende spørsmål:
- Pris?
- Hvor kommer råvarene fra? Opprinnelsessted/land.
- Hvor langt har råvarene reist fra høsting til butikk/
kjøleskap?
- Transport, CO2
- Lag kart over reiserute
• Finn svar på de samme spørsmålene når produktene
av rogn er høstet og laget selv.
• Sammenlikne butikk-kjøpt med selvhøstet og laget
selv. Reflekter over følgende spørsmål:
- Hva er sunnest?
- Hva er best for kroppen (fysisk og psykisk helse)?
- Hva er best for naturen/miljøet?
- Hva er dyrest?
• Emballasje
- Resirkulerbar?
- Hvor er emballasjen produsert?
- CO2 regnskap
Viktig før vi drar ut: Gjennomgang av oppgavene
som skal løses ute. Regler for hva vi har lov til å gjøre
ute/avgrensing av område. Høsting og bålbrenning
(allemannsretten).

DEL 2: UTEAKTIVITET

A: Oppgaver
Elevene skal individuelt eller i gruppe løse følgende
oppgaver:
• Plukke rogneblader/kvister og høste av rogna i ekskursjonsområdet til skolen.
• Smak på rogneskudd og blader – beskriv smaken (sur,
søt, beisk – minner den om noe annet?)
• Velg et område på 10 x 10 meter
- Hvor mange rognetrær vokser i det avgrensede området?
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- Hvor mange trær anslår elevene de kan finne i hele
nærområdet?
- Hvilke andre lauvtrær finner dere i område?
• Lage på bålet:
- Te av rogneskudd (ideark)
- Kullstifter (se ideark for bjørk)
- Plantefarging (se ideark for geitrams)
• Ta med grener/vedstranger til bruk i andre fag på skolen
• Følg et rognetre gjennom året.
- dokumenter gjennom bilder (film/bilder)
• Merk av i kart
- Felt med gode forekomster av rogn
B: Lek/fysisk aktivitet i ekskursjonsområdet
• Sage ved til skolebruk
• Øksekonkurranse
• Full Fræsoppgaver (se ideark for vilt, jakt og sanking)
• Måling av høyde (pinnemåling) (ideark)
• Lage pil og bue – skyte på blink
• Spikke (krok, nisse)
• Lage "seljefløyte" av rogn (film)
• Plukke pinner til kullstifter (ideark)
• Lek: Elgleken (se ideark for "storvilt")
• Orientering (kart og kompass):
- Poster med spørsmål om rogn og lauvtrær

DEL 3: ETTERARBEID

A: Praktisk arbeid
• Kikk på rogneblad og blomst i forstørrelsesglass
(mikroskop)
- Hvordan ser man forskjell på hunn- og hanntre?
• Formingsmateriell
- Bearbeide treverket (ved, spikking)
- Blader (presse, lage bilder, trykking, fargelegge over)
- Egenproduserte kullstifter - lage tegning
• Registrer felt med rogn i egne kart
- i www.miljolare.no, www.friluftsrad.no (registrere i kart)
• Tegne et rognetre i klasserommet (evnt ta inn ei lita rogn)
- Heng opp produkter man har laget av rogn
- Fakta om rogn
- Presse blader
B: Teoretiske oppgaver
• Tradisjon for bruk av rogn lokalt -bearbeiding av data
- Gjennomgang av spørreundersøkelser/intervju
- Presenter med Excel/Geogebra
• Rogn i litteraturen -sagn og overtro, musikk, sang, dikt,
historie
- Bruk foreslåtte tekster i egen skriftlig produksjon
- Skriv ei novelle der rognetreet spiller en viktig rolle
- Lag ei diktsamling der rogn går igjen som hovedtema
• Historisk bruk av rogn

8.-10. KLASSE

- Lag en informasjonsfolder om hva rogna ble brukt til
tidligere
- Lag en faktaartikkel om flogrogn – hvorfor ble den
sett på som mystisk?
• Refleksjon
- Hvorfor brukes ikke rogn til dyrefor lenger?
- Hvis alle fyrer med ved – hva skjer da?
- Er det bedre å brenne rogn enn å la den råtne?
(CO2-regnskap )
C: Formidling
• Presentere egen/klassens spørreundersøkelse om rogn
• Informasjonsfolder/hefte om rognetreets
bruksområder
• Smaksprøver av egenproduserte produkter av rogn –
fortell om prosessen gjennom bilder/veggavis
• Litteraturkveld – les egne dikt, noveller og artikler
• Reklamefilm for egne produkter av rogn
D: Entreprenørskap
• Starte, drive og avvikle en elevbedrift
• Utvikle og selge produkt laget av rogn
- Design av emballasje, etikett med produktinnhold ol
- Markedsundersøkelser for egne produkter
- Reklamere for egne produkter
- Lage egne salgsplakater
- Reklamefilm for hjemmeside/Facebook
• Selge på foreldrekveld/salgsmesse
- Gaveprodukt til jul/morsdag/farsdag
E: VFL - De fire prinsippene for god underveisvurdering
(udir.no)
Forkunnskaper, underveisvurdering, sluttvurdering og
egenvurdering
• Hverandrevurdering
• Tenk - par - del
• Inn i ringen
• Exit-kort
• 3minutters essay

DEL 4: NETTSIDER/NETTRESSURS

www.nibio.no (rogn)
www.skogveven.no (rogn)
www.skogoglandskap.no (rogn)
www.naturfagsenteret.no (rogn)
http://www.nhm.uio.no/besok-oss/botanisk-hage/
arboretet/rogn/
www.youtube.com (Gjør et spikk- lag "seljefløyte" av rogn)
www.miljolare.no (rogn)
http://www.nrk.no/skole (trærne våre - rogn)
www.orientering.no (kart og kompass)
www.salaby.no (allemannsretten)
www.ue.no (elevbedrift)
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SELJE
Trinn: Vg1
Omfang: Valgfritt
Årstid: April-juni (til september)
Fag: Naturfag, norsk, kroppsøving, samfunnsfag, matematikk, geografi
Utstyr/materiell: Greinsaks, kniv, poser, PC/iPad, mikroskop, kart over ekskursjonsområdet,
Læreplanmål etter 1.vgs
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:
NATURFAG
Bærekraftig utvikling
• gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
• kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til
bærekraftig forbruksmønster
Ernæring og helse
• beskrive de viktigste energigivende nærings
stoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne
hvorfor de er viktige for kroppen
• gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av
næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for
observasjonene

Ressursar og næringsverksemd
• gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig
ressursutnytting
• gje døme på korleis ein har utnytta ressursane i Noreg og drøfte korleis endringar i
næringsstrukturen har påverka lokalisering og
busetnadsmønster

MATEMATIKK
Tal og algebra
• gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver,
med og utan digitale verktøy, presentere resultata
og vurdere kor rimelege dei er
• tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det
matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og
grafiske framstillingar

SAMFUNNSFAG
Utforskaren
• formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved
å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og
kjeldetilvisingar

KROPPSØVING
Friluftsliv
• praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø med lokal
forankring
GEOGRAFI
Geografiske kjelder og verktøy
• lese og bruke kart i ulik målestokk og gjere enkel
kartanalyse
• bruke digitale kart og geografiske informasjonssystem (GIS)

Individ, samfunn og kultur
• gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og
diskutere forbrukarens etiske ansvar
Politikk og demokrati
• diskutere omgrepa økonomisk vekst, leve
standard, livskvalitet og berekraftig utvikling og
forholdet mellom dei

BAKGRUNNSKUNNSKAP

Viser til Viser til kunnskapsgrunnlaget for bakgrunnsstoff
og metode (stedsbasert læring).
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DEL 1: FORARBEID

Selje (Salix caprea) er en særbu busk eller tre i vier
familien som blir mellom 3-10 meter høyt. Skuddene
på selja er grønne eller rødbrune, til å begynne med
hårete, senere glatte. Selja har hårete og elliptiske blad
med ujevn kant og nedbøyd spiss. Oversiden av bladet
er først håret, senere glatt og glinsende. Blomstene til
seljetreet sitter i 2-4 cm lange rakler som før blomstring
har sølvhvit "pels" (gåsunger). Gåsunger kommer før
løvsprett og er et klassisk vårtegn. Hannraklen er eggformet og gulaktig. Hunnblomsten er mer langstrakt og
grønnaktig.
Selja er viktig for insektsmangfoldet fordi den blomstrer tidlig og har nektar til sommerfuglene, humlene
og biene som dukker opp tidlig på våren. Selja vokser
over hele landet, med unntak av de nordligste og indre
delene av Finnmark. Selja har tradisjonelt blitt brukt til
dyrefor og treverket til møbler.
A: Problemstilling
Hvordan ser seljetreet ut? Kjennetegn (stamme, blader,
blomst). Forplantning- særbu eller sambu? Frøspredning. Hva kan man bruke selje til? Hva er allemanns
retten? Historiske bruk av treet. Nasjonale/lokale
brukstradisjoner? Finnes det fortellinger, dikt eller sanger om selje? Finner vi produkter av selje i butikkene?
Hvor kommer produktene fra? Hva er best for miljøet/
kroppen/lommeboka?Produkter av selje kjøpt i butikk
eller høstet/hentet selv.
B: Forarbeid i klasserommet
• Forkunnskaper
- Begrepsavklaring
- Film om selja (tv.nrk.no/serie - selje)
- http://www.nhm.uio.no/besok-oss/botanisk-hage/
arboretet/selje/
• Fakta om selje (samskrive i www.ndla.no/OneDrive)
- Hvordan kjenner jeg igjen selje?
- Skisse av stamme, blad og blomst
- Forplanting og frøspredning
- Hva vet du om skogen? (www.youtube.com: Fra frø
til skog)
- Selje – vårens viktigste frokost.Hvorfor? (humle
skolen.no - seljeblomsten)
- Fotosyntesen- hva skjer? Lag egne spørsmål - kahoot
• Bruksområder
- Bruk i dagliglivet –Treprodukter (seljefløyte, knivskaft)
- Mat/bruk i dagliglivet
- Medisin/kjerringråd
• Kart og kompass (GIS)
- Gjennomgang av kart og kompass (www.ndla.no)

VG1

- Hvordan ser ekskursjonsområdet ut på kartet
- Hvordan registrere felt med selje på kartet?
• Allemannsretten
- Høsting av trær
- Bålbrenning
- www.ndla.no - rett og galt om allemannsretten
• Vi høster for å lage
- Seljefløyte (lage egen film)
- Påskeris - gåsungeris
- Seljete (knopper) (ideark)
- Knivskaft
- Tennbriketter av tørket rakle
• Spørreundersøkelse – bruk av selje i lokalsamfunnet
- Intervju av foresatte/lokalbefolkning- hva brukes selja til?
• Selje i litteratur
- «Fløytelåt» av Jakob Sande
- "Arne" av Bjørnstjerne Bjørnson
C: Bærekraft
• Begrepsavklaring: Hva er bærekraftig utvikling? (www.
ndla.no)
- Hvordan høster vi selje bærekraftig?
• Undersøk produkter av selje (tennbriketter, redskaper)
kjøpt i butikk og finn svar på følgende spørsmål:
- Pris?
- Hvor kommer produktene fra?
- Hvor langt har produktene reist fra høsting til butikk?
- Transport- CO2
• Finn svar på de samme spørsmålene når produktet er
høstet selv
• Sammenlikne produkter av selje kjøpt i butikk med
produkter du lager selv.
- Hva tror du er sunnest?
- Hva er best for kroppen (fysisk og psykisk)?
- Hva er best for naturen/miljøet?
- Hva er dyrest?
• Emballasje:
- Resirkulerbar?
- Hvor er emballasjen produsert?
- CO2-regnskap

DEL 2: UTEAKTIVITET

A: Oppgaver
Elevene skal individuelt eller i gruppe løse følgende
oppgaver
• Sammen med en læringspartner
- Høste av seljetrær i ekskursjonsområdet til skolen
(blad, rakler, grener)
- Regne ut m3 -trevirke på et avmålt treområde
- Smake på bark, blad og blomst og beskrive smaken
• Lage på bål
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- Te av seljeskudd
• Til andre fag
- Lage humlekasse (www.humleskolen.no)
- Treforming – spikke knagger, nisser og lignende
- Høsting av bark til plantefarging (se ideark "geitrams")
• Merk av i kart – gode forekomster av selje

• Reflektere
- Selja og kulturlandskap? Mat til sauer?
- Selja som ved - brennfaktor. Er det bedre å brenne
selja enn å la den råtne? CO2-regnskap
C: Formidling
• Film om seljefløyta
• Presentere data fra egen spørreundersøkelse
• Photo Story
• Veggavis
• Samskrive i www.ndla.no (Etherpad)/OneDrive/Padlet.com
- Lese egne tekster

B: Lek/Fysisk aktivitet i ekskursjonsområdet
• Konkurranser
- Sage raskest over stammen
- Plukke blader/rakler (hurtigst, flest)
- Sitte i 90-graderen mot et seljetre
• Sisten rundt i seljeskogen – fribit ved å ta i seljetreet
• Finne høyde på seljetre (oppgaver fra skogveven.no)
• Lage seljefløyte (ideark)

DEL 3: ETTERARBEID

A: Praktisk arbeid
• Kikke på seljeblad og rakler i mikroskop/lupe
- Hvordan ser du forskjell på hunn- og hannblomster?
• Formingsmateriell
- Knivskaft og knagg mm
• Tørke bladskudd til teproduksjon
• Registrere felt av seljeskog i egne kart
- i www.miljolare.no, www.friluftsrad.no (registrere i kart)
B: Teoretiske oppgaver
• Tradisjon for bruk av selja lokalt
- Bearbeide data/ gjennomgang av resultater fra
spørreundersøkelse
- Lage egne oppgaver/presentere informasjon
• Historisk bruk av selje (dyrefor, redskap, medisin,
garving av skinn)
- Lage en faktaartikkel om bruksområder for selja
- Bruke Photo Story/lage en digital bildefortelling fra
undervisning om selje
• Redigere og lage ferdig film «Hvordan lage en
seljefløyte?»
- Når, hvorfor og hvordan kan vi lage seljefløyte?

D: Entreprenørskap
• Starte, drive og avslutte en ungdomsbedrift
• Utvikle og selge produkt laget av selje
- Designe av emballasje, etikett med navn og
produktinnhold
- Markedsundersøkelse - hvem er aktuelle kunder?
- Reklamere for produkter
- Salg på messer/Facebook
E: VFL - De fire prinsippene for god underveis vurdering (udir)
• Hverandrevurdering
• Ordkart
• Flipped classroom
• Egenvurdering (3-2-1)

DEL 4: NETTRESSURS

www.nrk.skole (selje)
http://www.nhm.uio.no/besok-oss/botanisk-hage/
arboretet/selje/
http://www.nhm.uio.no/ (selje)
www.humleskolen.no (seljeblomsten, humlekasse)
www.Skogveven.no (selje)
www.ndla.no (rett og galt om allemannsretten, sam
skriving, kart og kompass, bærekraft)
www.ub.no (ungdomsbedrift)
www.orientering.no (kart og kompass)
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