
 

 

Læring om naturens kretsløp 
 
I noen klasser på Flå skole har tilbudene fra prosjekt Klima, miljø og livsstil blitt benyttet hvert 
semester siden starten av prosjektet. I 3. og 4. trinn har dette satt spor i form av økt kunnskap om 
naturens kretsløp og hvordan vi bør ferdes i naturen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forsøpling dagens første tema 
Den 29. oktober var det planlagt tur med 3. og 4. trinn i Emilskogen, og det var skogens kretsløp som 
sto på dagsorden. Dagens samlingssted var plassen ved gapahuken bak bebyggelsen, der stiene inn i 
skogen starter. Da vi kom opp dit så vi at bålplassen like ved var full av all slags rask. Ingen vet hvem 
som har dumpet det der, og det er heller ikke tema når forsøpling tas opp som tema overfor elever. 
Klassetrinnene denne dagen har hørt om Allemannsretten mange ganger, og har fått lære at vi ikke 
skal kaste søppel i naturen. Denne gangen fikk de også høre om ulike forurensende gasser som 
slipper ut når blandingsavfall slik som dette blir brent. Slikt avfall skal leveres til 
gjenvinningsstasjonen slik at det blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.  

 
 
Det er nok også grunn til å reflektere over den 
tiltrekningskraften slike raskhauger har på barn. 
Søppel kan brukes til så mangt, og det fikk vi 
også bekreftet denne dagen! I den grad det kan 
brukes til å hoppe og sprette på, var det en 
fordel denne kalde dagen der gradestokken 
viste to grader, og råskodda hang ned mot 
trærne. Bakken var hvit av rim.   

 
 

 



Naturens kretsløp i skogen 
 
Elevene ble delt inn i grupper slik at alle fikk 
utbytte av undervisningen før lunch. Elevene 
fikk bli med inn i skogen og fikk utdelt hvite 
stykker med voksduk. Målet var å lære om de 
ulike trærne og plantene i skogen, og hva som 
kjennetegner dem. Oppgaven var å finne blader 
av 5 ulike trær og planter, og deretter lære om 
forskjellen på dem. For 3. og 4. trinn ble det en 
ny opplevelse å se hvordan alt ser ut når det er 
høst, for de hadde uteskole om våren i skogen 
tidligere på året. Nå var bladene blitt gule og 
brune, og de fikk lære om hvorfor det er slik. 
Elevene lot seg også forundre over den 
kompliserte prosessen som foregår i rotknollene 
på gråora, der nitrifikasjonsbakterier sørger for å 
omdanne nitrogen i lufta til nitrogenholdig 
næring for treet og andre vekster i nærheten. 
Den prosessen er årsaken til at ora ikke trenger 
å suge næringen fra løvet ned i rotsystemet for å 
gjøre seg klar for vinteren. Og dermed fikk 
elevene også svar på hvorfor ora i motsetning til 
de fleste andre trær feller grønne blader om 
høsten.  
 
 
 
Trær og andre planter er naturens produsenter. 
Produsenter lagrer energi. De produserer 
og vokser seg store på karbondioksid og vann og 
litt næring. De vokser ut av nesten ingenting! 
Om høsten blir bladene til jord ved at 
nedbryterne gjør jobben sin og omdanner 
materialet til jord og til næring for nye vekster. 
Vi hadde med spader og lette etter mark og 
andre eksempler på nedbrytere som råtesopp. 
Meitemarken har også en viktig rolle når det 
gjelder å omdanne planterester til jord.  
 
Elevene lærte også at konsumentene er de som 
spiser det som kommer fra naturen, som dyr, 
fugler, insekt og krypdyr. Elevene ble veldig 
overrasket da de fikk høre at et fluesnapper-par 
er i stand til å fange mellom 3000-7000 mygg på 
en dag i hekkeperioden. Men når disse dør blir 
de også nedbrutt og etter hvert borte. Det skjer 
ved at andre spiser dem, og at andre nedbrytere 
tar seg av resten. Dersom vi ikke hadde hatt 
nedbrytere, ville verden ha hatt lag på lag med 
døde plante og dyrerester.   



 

 
Konsumentene spiser både planter og kjøtt, så 
vi mennesker er konsumenter. Det fikk vi 
bekreftet etter hvert som det nærmet seg 
matpause. Ved bålplassen ble det grillet pølser 
og brødskiver.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Uteskoledagen ble avsluttet med natursti. 
Elevene ble delt inn i grupper, og postene var 
hengt opp på vei mot rødlåven i området 
nedenfor Bortnabekken. Spørsmålene var laget 
slik at elevene fikk repetert det de hadde lært i 
løpet av dagen, og her kom det for en dag 
hvem som hadde fulgt med i timen! Elevene 
fulgte spent med da spørsmålene ble 
gjennomgått i solveggen på låven.  
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