Utdanning for bærekraftig utvikling
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www.miljolare.no og www.miljostatus.no
– to nyttige nettsteder for undervisningen

www.miljolare.no og www.miljostatus.no
- to nyttige nettsteder for undervisningen
På www.miljolare.no ﬁnner du aktiviteter som er beregnet for undervisningsformål. Aktivitetene
legger opp til at elevene gjør feltarbeid ute eller inne, drøfter observasjoner, lager rapporter,
legger resultater inn på nettstedet og får tilbakemeldinger fra fagmiljøer.
På www.miljostatus.no får du oversikt over miljøtilstanden i Norge. Her ﬁnnes nyttig informasjon
for aktivitetene på www.miljolare.no og for andre typer prosjektoppgaver.

•
•
•
•

Når kommer våren?
Sjekk skolens energiforbruk
Støv fra veitraﬁkk
Er utviklingen i Norge bærekraftig?

•
•
•
•

Aktivitetene ﬁnner du på www.miljolare.no

Hvor mange ulver har vi i Norge?
Hvor farlig er kvikksølv?
Hvor mye klimagasser slipper vi ut i Norge?
Hvilke fredede bygninger ﬁnnes i din kommune?

Svarene ﬁnner du på www.miljostatus.no
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www.miljolare.no
Et verktøy for bærekraftig utvikling
www.miljolare.no er et program som bygger på læring gjennom handling. Programmet kan brukes i en
rekke fag og er utviklet av norske skolemyndigheter i samarbeid med fagmiljøer over hele landet. www.
miljolare.no bruker erfaring fra en rekke FOU-prosjekter siden 1980-tallet. Kjerneelementene er at elevene
gjennomfører feltarbeid (ute eller inne), drøfter observasjoner med medelever, lager rapporter, behandler
resultater via internettløsninger og får tilbakemeldinger fra fagmiljøer.

Læring gjennom handling
• Undersøkelser av et tema eller område
• Elevene undersøker, observerer, diskuterer, analyserer og foreslår tiltak
• Data, elevrapporter og bilder fra gjennomførte oppgaver legges inn i en database på Internett
• Sammenligninger med andre elevers resultater
• Deltakelse i kampanjer med temaer av nasjonal interesse

Kobling mot lærerplanene

sammenlikne sine resultater med andre skoler og
følge utviklingen gjennom ﬂere år. Resultatene blir
også brukt av lokale beslutningsorganer. Dette gir
godt grunnlag for å forstå demokrati og saksgang i
lokalsamfunnet.

Programmet tar utgangspunkt i læreplanens
generelle del. Flere aktiviteter passer i fag som
naturfag, matematikk, IKT, samfunnsfag og geograﬁ. Aktivitetene gir et godt grunnlag for tverrfaglig prosjektarbeid både i grunnskolen og i
videregående opplæring.

Skoler får tilgang på kvalitetssikret informasjon om
miljø- og utviklingsspørsmål. Oppgavene tar opp
aktuelle problemstillinger som forskere, lokale og
nasjonale beslutningstakere ønsker informasjon
om. Elevene lærer ved å gjennomføre oppgaver i
praktisk virkelighet. Skolene har gjennom Internett
muligheter til å dele erfaringer, resultater eller
sende rapporter digitalt. Skolene får kontakt med
ulike fagmiljøer og kan få veiledning på forespørsel.
Læringsarbeidet blir en ressurs for samfunnet.

Feltarbeid og Internett

Internett brukes aktivt, men hoveddelen av opplæringen foregår gjennom feltarbeid, bearbeiding av
funn, diskusjon av resultater og rapportskriving.
I mange tilfeller vil funnene og rapportene danne
grunnlag for forslag til lokale tiltak. Da skal elevene ta kontakt med lokale beslutningstakere for
å drøfte sine forslag. Rapportene og funnene blir
gjort tilgjengelig på Internett, slik at skolene kan
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www.miljolare.no inneholder
• Aktiviteter for undersøkelser i nærmiljøet
• Faktainformasjon
• Sammenstilling av resultater i tabeller og grafer
• Arkiv over alle skolers resultater
• Elevenes bilder
• Verktøy for rapportskriving
• Skolenes egne sider med album
• Fylkesvise oversikter
• Læreplanreferanser

Totalt er det over 150 aktiviteter fordelt på 12 temaer.
Hvert tema innholder aktiviteter som gir innsikt i problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling. Hver aktivitet er
utviklet i tett samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet
og aktuelle fagmiljøer. For hvert tema ﬁnnes veiledninger
og skjemaer til bruk for gjennomføringen. Forskere lager
også resultatvisninger av elevenes funn og rapporter på
enkelte områder. Elevene får tilbakemeldinger som viser
at det nytter å engasjere seg.

Avfall og gjenvinning
Fem aktiviteter knyttet til avfallsbehandling, kompostering og farlig avfall. En økende avfallsmengde
er en utfordring i det bærekraftige samfunnet.

Helse, innemiljø og skolemiljø
Ni aktiviteter som har fokus på elevenes innemiljø,
skolemiljø, skolevei og trivsel i skolehverdagen.
Interessekonﬂikter
Ni aktiviteter som viser at bruk av naturen gir
grunnlag for vekst og utvikling. Interessekonﬂikter
oppstår ved arealbruksendringer, og når ville dyr
må vike for menneskets krav.

Biologisk mangfold
31 aktiviteter om samspillet i naturen, samspillet
mellom mennesker og natur, og om planter og dyr
og deres tilpasninger til miljøet. Elevene kan delta i
arbeidet med å følge opp konvensjonen om vern og
bærekraftig bruk av biologisk mangfold.

Klima og luftkvalitet
11 aktiviteter viser at menneskers aktiviteter
påvirker sammensetningen av gassene i lufta.
Aktivitetene gir innsikt i mekanismer som fører til
klimaendringer og mulige virkninger av disse.

Deltakelse og demokrati
Åtte aktiviteter som spenner fra barn og unges
rettigheter i plansaker til spørsmål om utviklingen
i Norge er bærekraftig. Elevene lærer om regler i
demokratier.

Kulturminner
Sju aktiviteter gir veileding i hvordan observere
kulturminner og omgivelsene. Det legges til rette
slik at elever kan ta del i kulturminneforvaltningen
på en velfundert og faglige korrekt måte.

Energi
Åtte aktiviteter som gir innsikt i sammenhenger
mellom energi, økonomi og miljø. Utfordringer knyttet til energibruk, blir tatt opp.

Naturområder
Seks aktiviteter om jord og berggrunn og å kartlegge områder som er viktig for biologisk mangfold.

Forbruk, ressurser og fordeling
Åtte aktiviteter som viser at knapphet på naturressurser og urettferdig fordeling av ressursene globalt, er en utfordring. Elevene blir bevisstgjorte på
at jordas naturressurser må forvaltes med innsikt
og solidaritet.

Vannressurser
12 aktiviteter om hva vann brukes til og om vannets betydning. Vannkvalitet og ulike forurensningskilder til vannet undersøkes. Rettferdig fordeling av
vannressurser tas opp.

Friluftsliv og naturopplevelser
11 aktiviteter som gir veiledninger knyttet til uteskole. Naturglede og observasjoner av skiftninger
i naturen har fokus.
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www.miljostatus.no
Miljøstatus i Norge - faktainformasjon om miljøet
www.miljostatus.no gir en oversikt over miljøtilstanden i Norge. Miljøstatus i Norge gir nyttig informasjon
for aktivitetene på www.miljolare.no og egner seg også godt til prosjektoppgaver. Informasjonen gir leseren oversikt og innsikt i de viktigste miljøtemaene. Du kan få nasjonale oversikter eller du kan velge å gå i
dybden og få detaljinformasjon på et miljøtema.

Oppdatert og lett å bruke

Foto: Miljøforvaltningen

Alt stoffet på Miljøstatus i Norge oppdateres jevnlig og minst to ganger i året. Her ﬁnner du derfor alltid den
nyeste informasjonen og kunnskapen myndighetene har om miljøet. Nettstedet har vunnet priser for effektiv
og enkel presentasjon av informasjon på nettet.

www.miljostatus.no inneholder
• Temasider
• Kart og miljødata
• Nasjonale mål og nøkkeltall
• Miljøstatus for fylker
• Miljøstatus for kommuner

Temasider

Avfall
Viktige avfallskilder, gjenvinning av avfall,
returordninger, sluttbehandling, farlig avfall,
EE-avfall.

Kulturminner
Arkeologiske kulturminner, vernede kulturmiljøer,
fredete bygg, stavkirker, lokaliteter på verdensarvlisten, pilegrimsleden.

Dyr og planter
Fredede arter, truede arter på rødlista, hjortevilt,
rovvilt, ulv.

Luftforurensning
Sur nedbør, nedfall av langtransporterte tungmetaller over Norge, lokal luftforurensning, bakkenær
ozon.

For hvert tema ﬁnner du en lettfattelig framstilling av miljøtilstanden, hva som påvirker den og
hvilke tiltak som iverksettes.

Internasjonalt samarbeid
Samarbeidet på miljøsiden i EU. Globalt og regionalt miljøsamarbeid. Internasjonale miljøavtaler.

Naturområder
Viktige naturtyper, inngrepsfrie naturområder,
vernet natur, vernede vassdrag, elvedeltaer.

Friluftsliv
Friluftsområder, allemannsretten, tilrettelegging av
friluftsliv, jakt og ﬁske.

Polarområdene
Svalbard, forskjellige arter på land og i havet, miljøgifter i isbjørn og fjellrev.

Kjemikalier
Miljøgifter, farlige kjemikalier, produkter med farlige
kjemikalier, forurenset grunn.

Støy
Informasjon om lyd og støy, viktige støykilder, støy
og helse.

Klima og ozon
Klimaendringer, drivhuseffekten, utslipp av klimagasser, klimaendringer i Arktis, klimaet i Norge om
50 år, informasjon om ozonlaget.

Vannforurensning
Overgjødsling, miljøgifter i ﬁsk og sedimenter,
forurensning fra olje og gassvirksomheten.
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Kart og miljødata

Miljøstatus for fylker

Du kan sette sammen data og lage egne kart eller
grafer til oppgaver og rapporter.

Alle fylkene har laget egne miljøstatusnettsteder
som du ﬁnner via www.miljostatus.no. Fylkenes
miljøstatussider utarbeides og oppdateres av
fylkesmannen.

Til de ﬂeste temaene på www.miljostatus.no ﬁnnes
kart eller andre typer miljødata.

Miljøstatus i fylkene
• Temasider med vekt på regionale forhold
• Nøkkeltall
• Kart

Eksempel 1:
Du kan sammenstille statlig sikrede friluftsområder
med områder med forurenset grunn.
Kartet viser Kollevågen i Askøy kommune.

Miljøstatus for kommuner

Noen kommuner har laget egne miljøstatusnettsteder som du ﬁnner via www.miljostatus.no. Innholdet utarbeides og oppdateres av kommunen.

Eksempel 2:
Du kan undersøke mengden husholdningsavfall
per person i en kommune og sammenligne med en
annen kommune.

På www.miljostatus.no ﬁnner du også en del informasjon om kommuner uten eget miljøstatusnettsted. Du ﬁnner miljøinformasjon på kart og data,
for eksempel knyttet til avfall og utslipp av klimagasser. Det er også lenker til kommunens egne
nettsteder, slik at det er lett å ta kontakt. Ifølge
miljøinformasjonsloven har alle kommuner plikt til å
ha informasjon om miljøtilstanden i kommunen.

Figuren viser husholdningsavfall i tonn per innbygger i Moss og Sarpsborg kommuner.

Miljøstatus i kommuner
• Temasider om lokale forhold
• Nøkkeltall
• Kart
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EKSEMPLER
Aktivitet: Dyreobservasjoner

Her kan dere legge inn informasjon om dyr dere ﬁnner i et område. Informasjon om alt fra fugl, pattedyr,
krypdyr og amﬁbier til insekter og ﬁsk og kan registreres på www.miljolare.no, Aktiviteten passer særlig godt
dersom dere ikke har fulgt spesielle observasjons- eller innsamlingsmetoder. Dere kan for eksempel rapportere om dyr dere oppdager på en ekskursjon.

Formål

• Bli kjent med levesett og leveområde til den lokale faunaen
• Bidra til kartlegging av biologisk mangfold i kommunen

Tips

•Registrer arter, antall, dato og leveområde i databasen
Eksempel: Hva skjer med gråspurven?
Studier fra ﬂere deler av Europa har vist at
gråspurvbestanden har minket dramatisk de
siste 25 år. I Storbritannia har tilbakegangen
vært så stor at arten har blitt plassert på den
nasjonale rødlisten over truete arter. Moderne
landbruksformer antas å ha vært ansvarlig for
mye av tilbakegangen. Hvordan situasjonen er
i Norge vet vi mindre om. Arten har forsvunnet fra ﬂere øyer og andre mer eller mindre
isolerte lokaliteter.
For å få en bedre oversikt over den norske
utbredelsen og bestanden ønsker vi at ﬂest
mulig bidrar med sine observasjoner av gråspurv. Vi håper å kunne danne oss et bilde av
dagens utbredelse for eventuelt å se endringer over tid. Hvordan står det egentlig til med
denne arten som synes å gå en vanskelig
framtid i møte?

Kommuner hvor gråspurven
er observert

Våren 2005 kartla NRK-programmet Newton
gråspurv i samarbeid med www.miljolare.no.
1616 observasjoner av gråspurv fordelt på
210 kommuner er registrert. Jevnlige registreringer av gråspurv vil gi nyttig informasjon om
utbredelsen i Norge og om det kan påvises en
tilbakgang slik som i Storbritannia. Resultatene vises på kartet:

Steder hvor gråspurven
er observert

Miljøstatus gir deg faktaene:

• Den nasjonale rødlista over truede og sårbare plante- og dyrearter inneholder over 3000 arter
• Klimaendringer er en økende trussel mot det plante- og dyrelivet vi kjenner i dag
• Det er en tendens til at naturen i Norge blir mer lik naturen i andre land i Europa og at særtrekkene
blir utvisket. Årsaken er menneskenes omfattende og gjennomgripende endringer av naturmiljøet
Gå til www.miljostatus.no for å ﬁnne ut mer! Her ﬁnner du mye mer informasjon om truede og fredete
arter. Du ﬁnner blant annet kart som viser forekomster av hjortevilt, småvilt, truede og sårbare arter.
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EKSEMPLER
Aktivitet: Hvordan blir fremtidens klima?

Finn ut hvor store utslippene av klimagasser kan bli de neste hundre årene og beregn hva slags klima
vi da kan vente oss. Elevene skriver en klimarapport om funnene sine og rapporten legges inn på
www.miljolare.no.

Formål

• Forstå hvordan utslippene av klimagasser henger sammen med folketall, rikdom og energibruk.
• Få et innblikk i hvor store klimaendringer vi kan vente de neste hundre årene, og se sammenhengen
mellom utslipp av klimagasser og oppvarming av jorda.

Tips

• Ta en kikk på kildene som er foreslått på lenkesiden på www.miljolare.no.
Eksempel: Klimascenarioer i forskjellige land

Miljøstatus gir deg faktaene:

• Global middeltemperatur forventes å øke med 1,5 – 5,8 °C fra 1990 til 2100
Dette vil trolig være den raskeste økningen i middeltemperaturen på 10.000 år
• Vi vil se utstrakt smelting av isbreer og havis i Arktis. Vi vil få en kortere snøsesong
• Det vil bli mer og kraftigere nedbør. Størst nedbørøkning ventes på Vestlandet og på kysten av
Troms og Finnmark om høsten og vinteren
• Sterke vinder som i dag forventes en gang i året, vil kunne forekomme mer enn dobbelt så ofte
utenfor kysten av Troms og Finnmark
Gå til www.miljostatus.no for å ﬁnne ut mer! Her ﬁnner du informasjon om klima, klimaendringer,
effekter av klimaendringer, drivhuseffekten og utslipp av klimagasser.
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EKSEMPLER
Aktivitet: Sjekk skolens energibruk

Energimåling er å ﬁnne ut hvor mye energi som er brukt ved skolen hver uke. Ved å gjøre dette en gang i uka,
og registrere energibruken og utetemperaturen på www.miljolare.no, ser elevene hvordan skolens energibruk
utvikler seg gjennom skiftende årstider og klima. Det er også mulig å sammenligne energibruken på ulike
skoler for deretter å søke ﬂere faktorer enn klima som påvirker energibruken. Energimåling kan tilpasses
alle årstrinn.

Formål

• Skape reﬂeksjon omkring energibruk og skape nysgjerrighet hos elevene
• Samarbeid med driftspersonale gir redusert energibruk, med positive konsekvenser for miljø og økonomi
• Bidra til kartlegging av energibruken i norske skoler

Tips

• Ta en kikk på energisidene på www.miljolare.no/energi.
Eksempel: Forskjell i energibruk

«

Sammenlign energibruken på din skole med naboskolen og tilsvarende skoler andre steder i Norge. Elevene
skal ﬁnne ut hvor på skolen energi brukes, hvilken energikilde som brukes og om energibruken kan reduseres. Hvordan påvirker skolens energibruk miljøet vårt?
”Energimåling har positive ringverknader på miljøet på skulen. Det er veldig kjekt å drive med ein slik aktivitet som engasjerer både elevar og lærarar, og som gir ein positiv motivasjon i skulekvardagen. Det er ein
inspirerande form for haldningsskapande arbeid når ein heile tida følgje med og sjå at haldningsendringar
gir resultat”, sier rektor Gunvor Strand ved Myklebust skule.
Energimålingen på Myklebust skule har også gitt resultat i form av sparte kilowattimer og kroner. Energibruken har
gått ned med over 20 % de siste ﬁre årene, og en god del av dette kan tilskrives holdningsendringer på grunn av
energimåling.

Miljøstatus gir deg faktaene:

• Under temaet Klima og ozon presenters artikkelen ”Drivkrefter for energibruk”. Her ﬁnner du mye
nyttig bakgrunnsinformasjon om utviklingen i energibruken og årsaker til dette
• I artikkelen ”Klimaforskning og samarbeidsfora” får du oversikt over oppgaver til ulike aktører. Flere av
aktørene arbeider med energispørsmål knyttet til miljøpåvikning. Nye fornybare energikilder er et viktig
stikkord i dette arbeidet
Søk gjerne mer informasjon om energibruk på nettstedene www.miljolare.no/energi,
www.regnmakerne.no, www.enova.no og www.nve.no.

10

»

«

Hvem står bak nettstedene?

Nettverk
for miljølære
Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) er hovedoppdragsgiver og koordinator for nettverk for
miljølære. Det operative ansvaret ligger hos Utdanningsdirektoratet. Daglig drift av nettstedet blir utført av
Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen og Norsk institutt for luftforsking (NILU) på oppdrag fra
Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig redaktør.
Utviklingen og vedlikeholdet av nettverket har blitt realisert takket være en felles innsats fra en rekke
departementer og direktorater i Norge. Informasjonen blir kvalitetssikret av en rekke forsknings- og
forvaltningsinstitusjoner.
Miljøverndepartementet bidrar til nettverkets ﬁnansiering og kvalitetssikring av stoffet sammen med sine
underliggende direktorater: Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren og Statens forurensningstilsyn.
De andre departementene som står bak er: Barne- og familiedepartementet, Kultur- og kirkedepartementet,
Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet og Helsedepartementet.
Ulike forskningsmiljø bidrar også til kvalitetssikring av metoder og resultater, og har bidratt til utvikling av
aktivitetene i nettverket.

Miljøstatus
i Norge
Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Direktoratet for
naturforvaltning, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren, Statens forurensningstilsyn, Statens strålevern, fylker
og kommuner samarbeider om Miljøstatus i Norge.
Statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for luftforskning (NILU),
Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er de viktigste
leverandørene av data til tjenesten.
Statens forurensningstilsyn er ansvarlig redaktør.

Kolstadgata 1
Postboks 2924 Tøyen
0608 OSLO
Telefon 23 30 12 00
Telefaks 23 30 12 99
www.utdanningsdirektoratet.no

