
Drøfting og praktisk arbeid 

Læreplanutdrag, fra naturfagplanen: 

 

Formål: 
Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne 

om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling… 

Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike 

problemstillinger, er nødvendig for å få erfaring med og utvikle kunnskap om 

naturvitenskapens metoder og tenkemåter.  Dette kan bidra til utvikling av 

kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse i situasjoner der naturfaglig 

kunnskap og ekspertise inngår. Varierte læringsmiljøer som feltarbeid i naturen, 

eksperimenter i laboratoriet og ekskursjoner til museer, vitensentre og bedrifter, 

vil berike opplæringen i naturfag og gi rom for undring, nysgjerrighet og 

fascinasjon. 

 

 

Fra kapittelet «hovedområder»: 

Sentralt i dette hovedområdet står utvikling av kunnskap om og respekt for 

naturens mangfold. For å kunne snakke sammen om dette mangfoldet må man 

kunne navn på noen plante- og dyrearter og på de delene som inngår i samspillet i 

et økosystem. Hovedområdet dreier seg videre om forutsetninger for bærekraftig 

utvikling, om menneskets plass i naturen, og om hvordan menneskelige aktiviteter 

har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt. Feltarbeid legger et godt 

grunnlag for kunnskap om og holdninger på dette området. 

 

Om grunnleggende ferdigheter:  

Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike 

verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, 

dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid. For å stimulere 

kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale 

animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. Kritisk vurdering av 

nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De digitale 

kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige 

problemstillinger. 



Noen kompetansemål fra planen:  

Forskerspiren  
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 
 
VG1 

 Planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser i samarbeid med andre der en 

identifiserer variabler, anslår måleusikkerhet og vurderer mulige feilkilder. 

 

Etter 4.trinn 

 Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på 

ulike måter. 

 Innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale 

hjelpemidler. 

 Bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser. 

 

7. trinn 

 Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og 

feltarbeid. 

 Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier. 

 Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy. 

Bærekraftig utvikling 

Vg1 

 Beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem. 

 Undersøke et økosystem og vurdere hvor det er i suksesjonsprosessen. 

 Gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon. 

 Forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og 

begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette. 

Mangfold i naturen 
7.trinn 

 Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med 

andre. 

 

4.trinn 

 Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter. 

 Observere og notere hva som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over 

tid. 

 

10.trinn 

 Gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og 

forklare sammenhengen mellom faktorene. 

 Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et 

naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå 

tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner. 

 Gi eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen. 

 

Et kompetansemål fra matematikkplanen, 10.trinn:  
 Gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere 

statistiske data og vise kjeldekritikk. 



Frem til 16.00 vil vi arbeide i grupper, og dele tiden inn i disse 
sesjonene: 
 

1. Registrering: Logg deg inn, og opprett området «Langnes». Legg inn 
observasjoner fra feltarbeidet i formiddag, med foto og kommentarer.  
 

2. Bruk av observasjonene og data ellers fra Miljølære: 
 

Trekkfuglsida kan også brukes i disse undersøkelsene:  
  http://uit.no/publikum/prosjekter/prosjekt?p_document_id=256319 

 Velg ut en art dere så på Langnes, som dere mener er kommet tidlig 

til Troms.  Velg aktiviteten «Når kommer våren». Se på 
observasjoner av arten fra Troms, og fra hele landet. Sammenlign 

datoer, både fra Troms ulike år, og fra landet ellers.  Se nærmere på 
observasjoner av arten ved å velge «artsinformasjon» øverst, og får 
tilgang til alle registreringer av arten i ulike visninger. Hvordan ville 

dere arbeide med dataene i klassene? 
 

 Velg også en art dere mener vil ankomme senere, eller en plante 
dere venter skal spire. Finn frem til hvor langt denne er kommer 
ellers i landet, og når den ble registrert i Troms tidligere år.  

 
 

3. Til slutt, før plenumssamlingen, en drøfting med utgangspunkt i 
læreplan, skolens prioriteringer og det vi har arbeidet med i dag: 

 

a. Hvordan kan vår skole utvikle best mulig praksis for å fremme læring 
for bærekraftig utvikling, med hjelp av ressursene og eksemplene vi 

har hørt om på konferansen i dag? 
b. Hvilke undervisningstiltak kan vi ta inn i lokal læreplan eller skolens 

årshjul, som fornuftige, effektive læringsprogram?  

Noen punkter på en sjekkliste:  
 Biologisk mangfold  
 Leveområder 

 Systematikk 
 Suksesjon  
 Økologi 

 Fenologi 
 Spredningsøkologi 

 Naturtype 
 Elevenes observasjoner 
 Utforskende arbeidsmåter, elevenes undring og innfallsvinkel 

 Undervisningsmessig bruk av viltkamera 
 Elevenes registreringer 

 Publisering 
 Skolens data gjennom årene, sammenligne, vise, bruke 
 IT-bruk, skrive og snakke naturfag 

 Tabeller, diagram og regning 
 Kartfesting av observasjoner, løyper, informasjon 

 Samarbeid; bedrifter, lag, institusjoner, offentlige organ, personer, 
forskning 

 Regionsamarbeid, 1-13 plan 


