Hva er drivhuseﬀekten?
Lærerveiledning
Naturfag
5. - 7. trinn
Varighet ca. 60 minutter

INNLEDNING
I denne ak viteten jobber elevene med kjerneelementene «Naturvitenskapelige praksiser og
tenkemåter» og «Jorda og livet på jorda». Elevene jobber prak sk med et forsøk og får trening i
bruk av vitenskapelig utstyr for å foreta og loggføre målinger. Gjennom forsøket får elevene
større forståelse av hvordan klimaet på jorda endres av menneskelig ak vitet.

KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN
Naturfag:
Ÿ s lle spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, iden ﬁsere variabler og
samle data for å ﬁnne svar
Ÿ skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkningargumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
Ÿ gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i
universet

ORGANISERING OG LÆRERENS ROLLE
Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer
underveis i programmet. Ak ve lærere bedrer læringsutby e for elevene. Formidlerne har
ansvaret for gjennomføringen av programmet.
Elevene arbeider i grupper på 3-4 elever.

FØR BESØKET
Det er utarbeidet et forarbeid i forbindelse med læringsprogrammet. Det er en fordel om det
er gjort, for å øke læringsutby et for elevene. Det er ﬁnt om elevene er delt inn i grupper før
de kommer l DuVerden.

UNDER BESØKET
I denne ak viteten samtaler vi først om hva karbondioksid er og hvordan mengden
karbondioksid i atmosfæren endres som en følge av menneskelige utslipp. Dere er skal
elevene foreta et forsøk der de sammenligner temperaturutviklingen i et lukket begerglass
med en normal lu blanding, og et med økt mengde CO₂. De får trening på bruk av
dataloggere, registrering av måleverdier og hvordan en skiller observasjoner og slutninger.
E erpå samtaler vi mer om drivhuseﬀekten og hvilke konsekvenser den har for livet på jorda.

ETTER BESØKET
DuVerden har utviklet en mal for rapportskriving. Vi anbefaler å føre en rapport fra forsøket
som e erarbeid.
Denne ak viteten gir god trening i hvordan en gjennomfører et vitenskapelig forsøk, og
fremgangsmåten kan gjentas for andre temaer i naturfag.
Læreplanen har ikke noen spesiﬁkke kompetansemål for drivhuseﬀekten og klimaendringer
før elevene kommer på ungdomsskolen, men den har to mål for biologisk mangfold. Her kan
elevene ta for seg hvordan det biologiske mangfoldet i et område endres når temperaturen i
atmosfæren og i havet endrer seg.

