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Forord



Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring
	lov om fagopplæring i arbeidslivet


Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfagene for videregående kurs II (VKII) naturforvaltning.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 29.juni 1995.
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Kapittel 1: 	Generell informasjon


1.1	Innledning

Naturbruk har i all tid dannet grunnlag for liv og bosetting. Mennesket har alltid måttet forholde seg til naturgitte rammebetingelser, men har også påvirket naturen rundt seg. 

Kunnskaper om naturens tålegrenser og behovet for å tenke helhet i all menneskelig virksomhet, er nødvendig for å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling. Mennesket har altså et ansvar for å handle slik at naturen brukes uten å forbrukes.

Dagens og framtidens økologiske og sosiale utfordringer stiller krav til menneskenes handlings-kompetanse. Skaperevne, idealer og pågangsmot er viktige ressurser som må utnyttes når aktuelle tiltak skal gjennomføres i praksis.

Opplæringen i videregående kurs II naturforvaltning bygger på grunnkurs naturbruk og videre-gående kurs I i studieretningen, som alle kvalifiserer for inntak til dette kurset.

I naturforvaltningsfaget skal elevene anvende kunnskap fra ulike fagområder i arbeidet med miljøutfordringer. Gjennom dette arbeidet skal elevene erfare hva bærekraftig utvikling betyr i praksis. Erfaringer fra naturforvaltning i offentlig og privat regi og kulturkunnskap er viktige element i naturforvaltningsfaget.

Naturfag for naturforvaltning gir et solid grunnlag for å forstå ulike kjemiske og biologiske pro-sesser i økosystemet. Faget bygger på og utdyper tema som er tatt opp i naturfagundervisning på grunnkurs og på videregående kurs I.

Sammen med grunnkurs og videregående kurs I gir opplæringen generell studiekompetanse og bygger på 3 grunnpilarer:
1.  perspektiver og framtidsvisjoner om natur og samfunnsutvikling
2.  innsikt og ferdigheter i naturforvaltning
3.  omfattende kunnskaper i biologi og kjemi knyttet til naturforvaltning.

Opplæringen tar sikte på å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen natur- og ressursforvaltning, og er et tilbud til dem som:
	ønsker grunnlag for studier innen naturforvaltning og naturfag ved universitet og høgskoler
	ønsker arbeid innen praktisk naturforvaltning
	er opptatt av bærekraftig utvikling og er interessert i naturbruk og miljøspørsmål
	ønsker naturforvaltning som grunnlag for studier ved universitet og høgskoler.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs II naturforvaltning, må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I i studieretningen eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.
1.3	Varighet

Videregående kurs II naturforvaltning er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs II naturforvaltning består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Etter 3 års opplæring i videregående skole gir VKII naturforvaltning generell studiekompetanse og naturforvaltningskompetanse for videre studier på universiteter og høgskoler.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3- årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II eller fagbrev/svennebrev.
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:

Felles allmenne fag
Generell studiekompetanse
Norsk
523
Engelsk
187
Samfunnslære
75
Nyere historie
150
Matematikk
187
Naturfag
187
Til sammen
1309




Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha solide naturfaglige kunnskaper knyttet til naturforvaltning som grunnlag for videre studier

	kunne vise praktisk innsikt og konkrete ferdigheter i naturforvaltning og naturbruks-aktiviteter

	kunne utføre undersøkelser og laboratorieøvelser på en sikker måte, forebygge uhell og kunne utføre grunnleggende førstehjelp

	ha kjennskap til verdien av biologisk mangfold og kunne drøfte ulike naturbruksaktiviteters virkning på økosystemene

	ha kunnskaper om naturen som produksjonsgrunnlag for bærekraftige næringer og som kilde for rekreasjon

	kjenne hovedtrekkene i nasjonal og internasjonal miljøpolitikk

	kjenne til forvaltning av ressursene i havet og på landjord

	ha utviklet kreativitet og samarbeidsevne

	kunne gjøre rede for ulike perspektiver og framtidsvisjoner med hensyn til samfunnsutvikling, næringsutvikling og ressursbruk

	kjenne til ulike relevante organisasjoners plass i samfunnet og kunne se sammenheng mellom engasjement og innflytelse

	kunne vurdere aktuelle helse- og miljøtiltak ut fra grunnleggende kunnskaper i biologi og kjemi 

	kunne sette kunnskap og erfaring fra ulike samfunnsområder i sammenheng med natur-forvaltning og anvende dette på konkrete utfordringer i nærmiljøet

	utvikle et grunnlag for videre utdanning og livslang læring gjennom nysgjerrighet, effektiv kunnskapstilnærming og kritisk sans 

	kunne sette mål for eget arbeid 

	kunne gjennomføre enkle informasjonstiltak og kunne bruke informasjonsteknologi i faglige sammenhenger

	kunne anvende biologi- og kjemikunnskaper knyttet til kosthold, arbeidsmiljø, helse og natur

	ha kunnskaper om etiske problemstillinger i forhold til forvaltning av naturen

	arbeide for reell likestilling og forståelse mellom kjønnene i naturforvaltningssammenheng og i samfunnet ellers

	kunne ta nødvendig hensyn til helse, miljø og sikkerhet

	ha nødvendige kunnskaper om lover og regelverk knyttet til naturforvaltning



2.2 	Naturforvaltning


Mål 1	
Elevene skal ha kunnskaper om begrepet bærekraftig utvikling med bakgrunn i øko-logiske, økonomiske, samfunnsfaglige og etiske hensyn

Hovedmomenter
Elevene skal

1a 	kunne gi eksempler på ulike tolkninger av begrepet bærekraftig utvikling, sette seg inn i eventuelle verdikonflikter og interessemotsetninger og vurdere årsaker til ulike gruppers prioriteringer

1b 	kunne iverksette tiltak som gir slagordet "tenke globalt - handle lokalt" et konkret innhold og drøfte muligheter for bærekraftig utvikling av et lokalsamfunn økologisk, økonomisk, sosialt og kulturelt

1c 	kunne vurdere egne holdninger og handlinger i forhold til bærekraftig utvikling og bevaring av et kulturelt og biologisk mangfold

1d 	kunne vurdere ulike holdninger til biologisk mangfold som bærende prinsipp for natur-forvaltningen

1e	ha kunnskaper om samspillet i våre viktigste økosystemer og se betydningen av felles ansvar for ressursfordeling på kort og lang sikt



Mål 2
Elevene skal ha ferdigheter i naturbruk og kunne drøfte hvordan næringsvirksomhet innen naturbruk kan forenes med hensynet til naturgrunnlag, kulturgrunnlag, flerbruks-interesser og lover og regelverk

Hovedmomenter
Elevene skal

2a 	ha videreutviklet ferdigheter i en eller flere naturbruksaktiviteter og kunne ta hensyn til planter og dyrs behov ved planlegging og gjennomføring av næringsvirksomhet og fritidsaktiviteter

2b 	kunne planlegge og gjennomføre skjøtsels- og kultiveringstiltak for vilt- og fiskebestander på bakgrunn av egne undersøkelser og annen informasjon om næringsgrunnlag, artssammensetning, bestandsstørrelser, aldersfordeling og reproduksjon

2c 	ha kunnskaper om utvikling av ulike naturbruksprodukter 

2d 	kunne fungere som naturbruksveiledere for ulike målgrupper og kunne anvende språk-kunnskaper og kunnskaper om kultur og økologi i dette arbeidet

2e 	planlegge og gjennomføre skjøtselstiltak i et kulturlandskapsområde, forklare betydningen av aktiv skjøtsel og sette dette inn i en økologisk og næringsmessig sammenheng

2f 	kunne lage utkast til flerbruksplan for et kulturlandskapsområde og drøfte hvordan primærnæringer, naturvern- og friluftsinteresser kan samordnes


Mål  3
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan primærnæringene selv kan arbeide med kvalitetssikring, flerbruk og miljøtiltak

Hovedmomenter
Elevene skal

3a 	kunne lage en oversikt over miljøutfordringer på en arbeidsplass, foreslå aktuelle tiltak og gi eksempler på hvordan primærnæringene selv kan arbeide med kvalitetssikring, flerbruk og miljøtiltak 

3b	kunne formulere mål for næringen og gjøre rede for målenes betydning for optimal ressurs-bruk og som redskap for vurdering av oppnådde resultater

3c 	kunne gjøre rede for begrepene verdiskaping og kvalitetssikring






Mål 4
Elevene skal ha opparbeidet kulturforståelse og menneskekunnskap som grunnlag for aktiv deltakelse i naturbruk og naturforvaltning

Hovedmomenter
Elevene skal

4a 	kunne gi eksempler på endringer i egen kulturbakgrunn i forhold til f.eks. bosettings-mønster, sysselsetting, samværsformer og kommunikasjon og kunne vurdere disse i forhold til naturbruk

4b 	kunne vurdere sammenhengen mellom naturgrunnlag og bosettingsmønster, byggeskikk, håndverks- og mattradisjoner

4c 	kjenne utviklingshistorien til et naturbruksområde, forklare hvordan kulturlandskapet er i stadig utvikling og gi eksempler på hvordan ulike tiltak virker på landskapsbildet

4d 	kunne gi eksempler på hvordan endrede økonomiske forhold, mekanisering og effektivi-sering har påvirket mennesker og arbeidsmiljø i primærnæringene 

4e	kunne finne fram til aktuelle samarbeids- og kommunikasjonsformer som stimulerer til engasjement og medansvar for naturforvaltning

4f	i samarbeid med andre kunne gi og motta veiledning innen naturforvaltning

4g 	kunne bruke ulike metoder (som f.eks. idedugnad, mulighetsanalyse og framtidsverksted)  ved konfliktløsning og langsiktig planlegging 

4h 	kunne formidle naturopplevelser på ulike måter og kjenne til naturens betydning for trivsel og tilhørighet og som inspirasjonskilde


Mål 5
Elevene skal kunne vurdere konsekvensene av menneskelig aktivitet for natur, miljø, økonomi, sysselsetting og helse og gi eksempler på kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til ønsket utvikling

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne beskrive miljøstatus i et økosystem ved enkle målinger, biologiske og kjemiske analyser, intervjuer og litteraturstudier

5b	kunne peke på noen viktige miljøutfordringer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt og drøfte sammenhenger mellom årsak, virkning og mulige tiltak

5c 	kunne foreta en enkel kretsløpsanalyse for noen varer, vurdere produksjonsmetoder, tek-niske løsninger, bruken av fornybare og ikke fornybare ressurser og produktets levetid

5d 	kjenne til rutiner for innsamling og avfallshåndtering i en kommune, kjenne innholdet i begrepet "avfallsminimering" og kunne gi eksempler på produkter som egner seg for ombruk, material- og energigjenvinning

5e	kunne trekke linjer mellom fordelingspolitkk, livsstil og naturforvaltning og drøfte konsekvenser for individ og samfunn


Mål 6
Gjennom arbeid med lokale miljøutfordringer skal elevene ha kunnskaper om miljø-politikk og naturforvaltning i offentlig og privat regi og bli kjent med saksgang, ansvarsfordeling og sentrale virkemidler i naturforvaltningsarbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

6a 	kjenne rettigheter til innsyn og medvirkning i naturforvaltningssaker og kunne benytte ulike muligheter til å påvirke utviklingen i nærmiljøet

6b 	kunne lage høringsuttalelse til en kommune- eller reguleringsplan eller hente opplysninger fra tilsvarende planer for å løse konkrete oppgaver lokalt

6c 	kjenne til sentrale mål for miljøpolitikken lokalt, nasjonalt og internasjonalt, kunne gi en oversikt over sentrale virkemidler og kunne gi eksempler på praktisk oppfølging av miljøpolitiske vedtak

6d 	kjenne til mål og virkemidler i nasjonalt naturforvaltningsarbeid, oppbyggningen av offentlig naturforvaltning, fordeling av oppgaver og ansvar på ulike nivå og betydningen av samarbeid mellom offentlig og privat sektor

6e 	kunne anvende sentrale lover og forskrifter, ha kjennskap til sentrale bestemmelser i lovverk som omhandler forurensning, viltforvaltning, innlandsfiske, naturvern, kultur-minner m.m., og kunne forklare "speilvendingsprinsippet"

6f 	kjenne til nasjonale og internasjonale organisasjoner som arbeider med naturforvaltnings-saker, og deres betydning lokalt

6g 	kunne vurdere tap, skade- og erstatningsspørsmål i forhold til naturens-, kulturers- og næringers tålegrense
 

Mål 7
Elevene skal ha videreutviklet sine kunnskaper om lokal, regional, nasjonal og inter-nasjonal naturforvaltning og kunne gjøre rede for betydningen av samarbeid lokalt og på tvers av forvaltningsnivåer

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kunne skaffe kartmateriale, tolke aktuelle temakart og kunne benytte kart i ulike målestokker

7b 	ha kjennskap til hvordan en helhetlig forvaltning av natur- og kulturlandskap og tilgjenge-lige primærressurser foregår gjennom organisering, samarbeid, kontrakter, reguleringer og andre virkemidler

7c 	kjenne til lokale sti- og løypeplaner og kunne samarbeide med grunneier- og friluftsinteresser om tilpasning av "standardavtaler" for stier, turveier ol.

7d 	kunne gi eksempler på hvordan plan og bygningsloven gir generelle regler for naturbruk og forklare hvordan særlovgivningen gir ytterligere bestemmelser

7e	ha kjennskap til offentlige organer der beslutninger som angår nærmiljø fattes

7f 	kunne vurdere betydningen av samarbeid om miljøvern og ressursbruk på tvers av regionale- og nasjonale grenser og kjenne til hvordan internasjonale forhandlinger foregår i praksis

7g 	kunne gi eksempler på internasjonale konvensjoner og forvaltningsavtaler for arter som vandrer eller trekker over store geografiske områder og kjenne formålet med slike avtaler


Mål 8
Elevene skal kjenne til viktige prinsipper og sentrale begreper i tradisjonell og alternativ økonomi med betydning for naturforvaltningsarbeidet. Elevene skal kunne delta i plan-legging og utvikling av ny næringsvirksomhet og drøfte forutsetninger for livskraftige lokalsamfunn

Hovedmomenter
Elevene skal

8a 	kunne forklare hvilke faktorer som påvirker markedet for naturbruksprodukter og vurdere dette i forhold til utnytting av lokale ressurser

8b	kjenne til forskjeller mellom ulike økonomiske teorier som benyttes ved ressursforvaltning

8c 	kunne gi eksempler på hvordan ressursøkonomisk tenkning kan fungere som et korrektiv til vanlige økonomiske modeller


8d 	kunne peke på viktige miljø- og næringspolitiske signaler i statsbudsjettet og foreta en enkel gjennomgang av fylkes- eller kommunebudsjettets "miljø- og naturbruksprofil"

8e	kunne gi eksempler på hvordan økonomiske virkemidler kan brukes for å dreie ressurs-bruk, produksjonsprosesser og privat forbruk i ønsket retning, og gjøre rede for hva som ligger i prinsippet om at den som forurenser betaler

8f	kunne vurdere en forretningside og gjennomføre nødvendige analyser før realisering

8g	kunne vurdere muligheter for utvikling av ny næringsvirksomhet som et ledd i utvikling av livskraftige lokalsamfunn



2.3	Naturfag


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for viktige kjemiske prinsipper og grunnstoffers egenskaper og bruke dette ved analyser og beregninger knyttet til dagligliv og naturbruk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne beskrive kjemiske egenskaper for vanlige metaller, mineraler, metallforbindelser, viktige næringsstoffer, mikronæringsstoffer og giftstoffer for planter og dyr og forklare hvordan disse opptrer i naturen

1b 	kunne forklare hva som skjer ved en kjemisk reaksjon og beskrive hvordan konsentrasjon, temperatur og katalysatorer påvirker reaksjonshastigheten 

1c	kunne gjøre rede for viktige kjemiske reaksjonstyper som syre- og basereaksjoner, fellingsreaksjoner og red-oksreaksjoner og belyse disse med praktiske eksempler

1d 	kunne beskrive kjemisk likevekt og forskyvning av likevekter

1e 	ha kjennskap til kjemiske prosesser ved forsuring og kalking av jord og vann, kunne utføre pH-beregninger og forklare hvordan en buffer virker

1f 	kunne anvende molbegrepet, utføre vekt- og titreranalyse og konsentrasjonsmålinger i tilknytning til praktiske oppgaver

1g 	kunne gjøre rede for begrepene løselighet, ioneprodukt og løslighetsprodukt og kunne benytte dette ved praktiske beregninger

1h 	kunne beskrive kjemiske og biologiske prosesser ved naturlige rensemetoder og ved kjemisk rensing av avløpsvann

Mål 2
Elevene skal kunne gjøre rede for organiske forbindelsers oppbygning, reaksjonsmåte, deres funksjon i levende celler og deres betydning for natur og samfunn

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne beskrive oppbygningen av: hydrokarboner, alkoholer, ketoner, karboksylsyrer, estere, lipider, aminer og aminosyrer og forklare hvordan de funksjonelle gruppene påvirker forbindelsenes egenskaper

2b 	kunne gjøre rede for oppbygning av karbohydrater, fett, proteiner og nukleinsyrer og forklare cellenes utnyttelse av disse stoffene til ulike formål knyttet til naturforvaltning

2c 	kunne forklare hva som skjer ved addisjonsreaksjoner, substitusjonsreaksjoner, eliminasjonsreaksjoner og kondensasjonsreaksjoner og knytte dette til konkrete eksempler

2d 	kunne beskrive ulike former for isomeri og gi eksempler på hvordan dette påvirker stoffenes fysiske og kjemiske egenskaper

2e 	kjenne til funksjon og oppbygning av noen vaske- og løsningsmidler og kunne bruke vare-deklarasjonen som informasjonskilde for bruksområder og eventuelle sikkerhetstiltak  

2f	kunne beskrive kjemiske, fysiske og biologiske prosesser knyttet til framstilling og bruk av bioenergi

2g	kunne benytte noen kjemiske og biologiske prosesser ved tilberedning og konservering av mat og fôrmidler


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om genetiske prosesser som er med på å styre de biologiske funksjonene. Elevene skal videre kunne forklare hvordan kjønnet formering, mutasjoner og foredlingsarbeid påvirker det genetiske mangfoldet

Hovedmomenter
Elevene skal

3a 	kunne gjøre rede for genenes oppbygning, beskrive transkripsjon og proteinsyntese og forklare hvordan DNA gjennom enzymene styrer alle biologiske prosesser

3b 	kunne beskrive forskjeller mellom mitose og meiose, hvordan DNA er organisert i ulike faser av cellenes syklus og drøfte betydningen av dette for avlesning og reparasjon av arvestoffet

3c 	ha kunnskaper om viktige prinsipper i arvelæren og beskrive hvordan forplantning, mutasjoner og populasjonsstørrelse påvirker det genetiske mangfoldet


3d 	kunne peke på sammenhenger mellom arv, miljø og egenskaper, forklare hvordan muta-sjoner kan oppstå og gi eksempler på mutasjonenes betydning for organismers stoffskifte, helse og funksjon

3e	kunne gi eksempler på vegetativ formering og beskrive hvordan kjønnet formering, vegetativ formering og endring av kromosomtall utnyttes i foredlingsarbeid og produksjon

3f	kunne forklare forskjellen på bioteknologi og genteknologi og kunne gi eksempler på hvordan disse teknikkene brukes innen foredling, forskning, industri og medisin

3g 	kunne drøfte ulike holdninger og etiske problemstillinger ved bruk av genmodifiserte arter og patentering av disse 


Mål 4
Elevene skal ha kjennskap til cellenes stoff- og energiomsetning og energitilførselen til et økosystem

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for betydningen av lyskvalitet, temperatur og CO2- mengde for fotosyn-tesen og kunne beskrive hovedtrekkene i fotosyntesens biokjemi 

4b 	ha kjennskap til hvordan energi lagres i plante og dyreceller

4c 	kunne forklare hovedtrekkene ved cellenes energiomsetning og beskrive ATPs funksjon ved følgende prosesser: bevegelse, aktiv transport og syntese av livsviktige stoffer

4d 	kunne forklare forskjellen på aerob og anaerob nedbryting, hvilken forskjell dette gir i energiutbytte og knytte dette til konkrete eksempler

4e	kunne beskrive enzymenes bygning og virkemåte og deres betydning for biosyntese og nedbryting av stoffer


Mål 5
Elevene skal ha kjennskap til fysiologiske og anatomiske prosesser hos ulike plante- 
og dyregrupper og kunne forklare deres reaksjoner på endringer i ytre og indre miljø-faktorer

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne gjøre rede for cellemembranens bygning og gi eksempler på ulike former for transport over membraner

5b	kunne gjøre rede for anatomiens betydning for planters og dyrs stoffopptak, gasskifte, og transport av vann og assimilasjonsprodukter
5c 	kunne gjennomføre vekstforsøk som viser betydningen av balansert tilgang på nærings-stoffer, vann og lys for plantenes vekst og trivsel og kunne tolke vanlige mangelsymp-tomer

5d	kunne gjøre rede for oppbygning og funksjon av blod, blodkarsystem, lunger og nyrer hos dyr eller mennesker og gjøre rede for deres funksjon i forhold til gasskifte og transport 

5e	kunne gjøre rede for ekskresjon og osmoregulering og gi eksempler på sammenhengen mellom ernæring og miljø for dyr som lever i vann 

5f 	kunne gi eksempler på stoffer som stimulerer, hemmer eller blokkerer ulike fysiologiske prosesser, kunne gjøre rede for årsakene til stoffenes virkning og eventuell bruk av slike stoffer


Mål 6
Elevene skal kunne beskrive dyrs naturlige behov og adferd knyttet til næringssøk, stress, hvile og forplantning og kunne bruke kunnskapen ved arealplanlegging, friluftsliv og i naturbruksnæringene

Hovedmomenter
Elevene skal

6a 	kunne forklare hvordan dyr kommuniserer ved næringssøk, revirhevdelse, forplantning og stress og gi eksempler på hvordan lukt, hørsel, syn og fysisk aktivitet benyttes  

6b 	kunne forklare sammenhengen mellom handlingsmønster og ytre stimuli, indre fysiologiske forhold, motivasjon og reflekser  og belyse dette med aktuelle eksempler

6c 	kunne gi eksempler på dyrs læring og pregning og drøfte hvordan dette påvirker husdyr og ville arters miljøtilpasning 

6d 	ha kunnskaper om noen arters krav til skjul, nærings- og kurtiseområder og drøfte hensynet til trekkruter, spredningsveier og følsomhet for ytre påvirkninger


Mål 7
Elevene skal kunne gjøre rede for artsdannelse og evolusjon, navnsette og systematisere planter og dyr og deres plassering i økosystemene

Hovedmomenter
Elevene skal

7a 	kunne gjøre rede for artsbegrepet og dagens syn på evolusjon og artsdannelse

7b 	ha kjennskap til viktige prinsipper for navnsetting og kunne bruke bestemmelsesnøkler ved navnsetting av planter og dyr i et økosystem


7c 	kunne dele inn planter og dyr i taksonomiske hovedgrupper og beskrive deres særtrekk og funksjon i økosystemet belyst med eksempler fra norsk natur

7d 	ha kunnskaper om utseende, artsnavn, taksonomisk gruppe, habitat og funnsted til et bredt utvalg objekter


Mål 8
Elevene skal kunne beskrive akvatiske og terrestriske økosystemer, forklare samspillet mellom organismer og deres miljø og beskrive energistrømmene og stoffenes kretsløp i et økosystem

Hovedmomenter
Elevene skal

8a 	kunne beskrive ulike biotopers egenart med eksempler fra lokalmiljøet og forklare sammenhenger mellom klima, topografi, vannkvalitet, markfaktorer og artssammensetning 

8b 	kunne skaffe seg informasjon om vekstforhold, miljøtilstand og suksesjonsstadium i et område ved hjelp av indikatorarter
 
8c	kunne gjøre rede for hvordan tilgang på mat og arealer kan regulere en populasjon, og gi eksempler på hvordan konkurranse innen- og mellom arter foregår

8d 	ha kunnskap om optimale forhold for noen viktige plante- og dyrearter i et økosystem og vurdere deres sårbarhet i forhold til menneskelig aktivitet og påvirkning

8e 	kunne gi eksempler på ulike strategier for arters tilpassning til ekstreme forhold

8f	kunne gjøre rede for fotosyntesens betydning for energistrømmen gjennom et økosystem og beskrive utnyttingen av energi på ulike nivåer i en næringskjede
 
8g 	kunne gjøre rede for mikroorganismers betydning for nedbrytning og fiksering av stoffer i økosystemet

8h 	ha kjennskap til ulike metoder for bekjemping av skadeorganismer (kjemisk, mekanisk og biologisk) og drøfte sammenhengen med utvikling av resistens







Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle eleven
	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.



Vedlegg 1

1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs II naturforvaltning

Fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Kroppsøving
75
2
Norsk
374
10
Engelsk
38
1
Matematikk
75
2
Nyere historie
149
4



Studieretningsfag


Naturforvaltning*
336
9
Naturfag
187
5



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35

*	3 uketimer fra naturforvaltningsfaget kan sammen med 2 uketimer valgfag alternativt brukes 	til matematikk (2mx/2my). Målene 1, 2, 5 og 6 utgjør faget naturforvaltning i VKII allsidig 	landbruk.


1.2	Moduler i videregående kurs II naturforvaltning

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Naturforvaltning
Modul 1: 	Mål 1, 2 og 3.
112
3

Modul 2: 	Mål 4 og 5. 
75
2

Modul 3: 	Mål 6, 7 og  8. 
112
3
Naturfag
Modul 4: 	Mål 1 og 2. 
75
2

Modul 5: 	Mål 3, 4, 5, 6, 7 og 8.
112
3


Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*



*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.

Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs II naturforvaltning.



Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.
2.	Alle studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som eksamensfag.
3.	Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.
4.	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.
5.	Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
6.	Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.
7. 	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.


B.	Eksamen på videregående kurs II naturforvaltning:

Studieretningsfag:	Elevene skal opp til eksamen i begge studieretningsfagene. Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Allmenne fag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne fag.

Eksamensform:	Naturforvaltning: skriftlig/muntlig.			
	Naturfag for naturforvaltning: skriftlig.
	Felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.



Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

