
Undervisning for besøkende ungdomsskoleklasser 
 

Snorkelsafari 
Mini-fridykkingskurs: 

Trykkutligning 

Dugg på maske 

Pusteteknikk 

Hofteknekk v/dykking 

Dykkersyke – faren bruk av trykkluft 

Oppdrift og faren ved bruk av bly 

Dykkerdrakten – neopren – oppdrift og isolasjon – viktigheten av tettsittende drakter – pris  

Snorkelen – Farer knyttet til for lang snorkel 

Nedkjølingseffekt – ikke bløyte draktene før avreise, bruk av lue etter endt dykk 

Energiforbruk 

Bruk av svømmeføtter – kraft x arm 

Bruk av buddy – se etter hverandre 

Dykkerflagget – utseende, bruk og betydning  

Toalettbesøk før bekledning – Kroppens normale transpirasjon hemmes ved bruk av 

neoprendrakter 

 

Presentasjon av snorkelstedet – plassering på kart – hovedredningssentralen 

Hygiene – bruk av klor som desinfeksjonsmiddel 

Formidle en trygghet i forhold til et spekter av kroppsformer og kroppskontakt ved hjelp til 

bekledning. Respektere at noen ønsker å være alene i påkledningen 

Sikkerhet i båt 

Fokus på respekt for dyrt utstyr! 

 

 



Vadesafari 
Presentasjon  og bruk av utstyret 

Vadebukse - elvefiske 

Bruk av planktonhåv 

Dybdebegrensninger av hensyn til buksene 

 

Vannkikkert 

1 - Hindrer speiling av himmelen (Hvorfor er havet blått?) 

2 - Hindrer bølgebevegelser 

 

Balanse  

Når vi vasser forskyves kroppens tyngdepunkt oppover. Beina blir lettere i.h.h.t arcimedes 

lov, mens overkropp fremdeles har full tyngde. Gå forsiktig!! 

 

Lysbrytning  

”Den brutte åre” 

 

Varmekapasitet 

Erfaring med hvordan en umiddelbart føler at varmen kommer tilbake til beina når en gå ut av 

vannet. Luften kommer tilbake! Selv om luften har samme temperatur som vannet, føles det 

likevel varmere. 

 

Det kreves lang tids varme/kulde for å endre havtemperaturen. Dette pga.: 

1. Sjøens høye varmekapasitet, 

2. Horisontale vannstrømmer fra varmere steder på kloden (Golfstrømmen),  

3. Vertikale vannstrømmer. Sjøvannets tetthet stiger ved synkende temperatur. Tettheten 

er størst ved frysepunktet. Nedkjølt overflatevann vil hele tiden synke ned og bli 

erstattet av varmere vann fra dypet. 

 

Bekledning 

Ull innerst (Ekstra sokkepar) 

 

Trykk 

Vading gir en enestående opplevelse av trykk. Følelsen av trykk er kun til stede i situasjoner 

der bare deler av kroppen utsettes for trykk. Lufttrykk vil derfor ikke føles, og i det øyeblikk 

vi svømmer under vann/dykker vil heller ikke vanntrykket føles. 

  

 

 

 



Undervisningstema for begge gruppene: 
 

  

Næringskjeder 

Forskjellen på dyre-og planteplankton. 

10% regelen ved overgang fra nivå til nivå i kjeden 

Fokus på planktonets avgjørende betydning for en næringskjede.  

Visualisering av en næringskjede ved å bruke mysider som eksempel på et dyreplankton. 

Hvor mange kilo mysider trengs for å avle en 10 kilos torsk dersom vi tenker oss at mysidene 

blir spist av en småfisk som igjen er mat for torsken? Svar 1000 kg. Hvor mange mysider må 

til for å få 1000 kg? 

Fokus på dyreplankton som det skjøreste av livsformene m.h.t miljøendringer.  

Hele næringskjeden er avhengig av dyreplanktonet  

Ubalanse ved frafall av arter lenger oppe i kjeden 

 

Alger 

Fotosyntese, næringsmiddelindustri, giftalger og algeoppblomstring, oppblomstringssyklus, 

 

Tidevannssyklus  

Månefaser 

Lufttrykk 

Vindretning 

 

Fjøra som spiskammers/ressurs 

Bruk av skjell i privathusholdning og til eksport– giftvarsel (smake på østers) 

Alginat: produksjon og anvendelse 

Tang og tare som gjødsel 

 

Ordtaket  

”Stum som en østers” – prøv å åpne en østers! 

 

Krepsdyrenes skallskifte 

Krabbers paring og formering. Doble kjønnsorgan, paring rett etter hoas skallskift, hoa bærer 

sæden i 15 måneder før første befruktning og i flere år til senere befruktninger, utrogn i 8 

måneder, ingen fødeinntak, planktonisk larvestadium om sommeren  i 8 uker med 7 

skallskifte. Faller til bunnen 2,5 mm store. Ett år gamle er de 15 mm mer og har skiftet skall 

mange ganger. Det andre året skiftes skallet 2 ganger. Deretter en gang hvert år. 

 

En del krepsdyr spiser sitt eget skall som kalsiumkilde. Ellers finnes kalsium i skall eller 

skjelett på andre dys som fortæres 

 

Eremittkrepsens skallbytte – tilfeller av symbiose med andre arter (nakensnegler, 

sjøanemoner) 

 

Begrepslære 

Dregg, på svai, styrbor, babor, dekk, tofte, baug, hekk 

 

Vanligste sjøfugleobservasjoner 

Skarv, stokkand, gråmåke, fiskemåke, hettemåke, svartbak, hegre, siland, kvinand, toppand, 

ærfugl,  svaner, tjeld, vipe, terne, alkekonge, havørn 



 

Vanligste fisker 

Tangkutling, sandkutling, svartkutling, tangstikling, kantnål, havnål, tangsprell, ulker, 

sandflyndrer, stingsild, brisling, lyr, berggylter, bergnegg, blåstål, rødnebb, sypiker 

 

Vanligste krepsdyr 

Mysider, strandreker, hestereker, strandkrabbe, svømmekrabbe, trollhummer, eremittkreps, 

stankelbeinkrabbe, tanglopper, rur,  

 

Vanligste bløtdyr 

Blåskjell, O-skjell, østers, sandskjell, hjerteskjell, knivskjell, kuskjell, haneskjell, kamskjell, 

posthornmark, leddsnegler, albuesnegl 

 

Vanlige pigghuder 

Kråkebolle, sjøstjerner, sjømus 

 

Nesledyr 

Maneter, sjøroser, dødningehender 

 

Andre sjødyr 

Sekkedyr, nakensnegler, mosdyr, børstemarker, gullmus, slimorm 

 

Alger 

Brune: Grisetang, blæretang, japansk drivtang, martaum, fingertare, sagtang, skolmetang 

Grønne: Tarmgrønske, pollpryd, havsalat, grønndusk 

Brungrønne: Rugl 

 

 



Forankring i kunnskapsløftet 
Kompetansemål fagvis etter årstrinn 

 

KRL 

Kompetansemål etter 10. årstrinn 

Gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i 

grunnleggende etiske tenkemåter 

 

Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk 

ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati 

 

Reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap 

 

Mat og helse 

Kompetansemål etter 7. årstrinn 

Diskutere kva mattryggleik og trygg mat inneber 

 

Lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs 

 

Kroppsøving 

Kompetansemål etter 10. årstrinn 

Symje på magen og på ryggen og dukke  

 

Forklare og utføre livberging i vatn og livbergande førstehjelp 

 

Praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø  

 

Orientere seg ved hjelp av kart og kompass i variert terreng, og gjere greie for andre måtar 

som ein òg kan orientere seg på  

 

Planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider 

 

Gjere greie for samanhengar mellom ulike fysiske aktivitetar, livsstil og helse 

 



Naturfag 

Kompetansemål etter 7. årstrinn 

Beskrive en modell for solsystemet og hvordan denne kan forklare observerte fenomener, 

inkludert dag og natt, månefaser og solas bevegelse over himmelen 

 

Kompetansemål etter 10. årstrinn 

Beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og 

celleånding  

 

Gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv 

  

Forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien 

 

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 

 

Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare resultatene 

 

Samfunnsfag 

Kompetansemål etter 10. årstrinn 

Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn 

 

Fortelje om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, 

krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon, og drøfte samanhengar mellom natur og 

samfunn 

 

Beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet  

 

Forklare korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i 

Noreg og i andre land i verda  

 

Vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og 

konfliktar det kan skape lokalt og globalt 

 

Drøfte premissar for ei berekraftig utvikling 

 

 

 

 


